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ÚVOD

Vzťah práva a  tradícií a vplyv právnych zvyklostí je práve v postmodernej 
dobe veľmi aktuálnou otázkou. Európa ako kolíska modernej a právnej civilizácie, 
opierajúca sa o myšlienky gréckych filozofov, princípy rímskeho práva a tradíciu 
kresťanskej morálky,  je toho dodnes dokonalým príkladom. Stredná a východná 
Európa ako priesečník viacerých národných právnych kultúr sa môže na prvý po-
hľad javiť ako výnimka. Hoci štúdium rímskeho práva a stredoveké ius commune 
v tomto priestore nezohrávali tak významnú úlohu ako v západnej a južnej Eu-
rópe, na tunajšom právnom vývoji zanechali neopomenuteľnú stopu. Práve kon-
ferencia „V. česko-slovenské právnohistorické stretnutie doktorandov a postdokto-
randov“, ktorá sa konala v dňoch 29. a 30. júna 2017 na pôde Právnickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, to dostatočne zreteľne preukazuje. Príspevky 
v tomto zborníku dokumentujú nielen prítomnosť stôp a vplyvu rímskeho práva 
v jeho rôznych podobách, neopomínajúc pandektistickú vedu 19. storočia v stredo-
európskom priestore, ale, navyše, aj veľmi osobitý a bohatý vývoj práva, odvíjajúci 
sa v mnohých smeroch od domácich právnych zvyklostí a národnej kultúry. Vzhľa-
dom na tématickú diverzitu jednotlivých príspevkov a ich presah do súčasnosti 
pevne veríme, že tento konferenčný zborník bude nielen pútavým čítaním pre 
právnych historikov, ale aj zdrojom cenných informácií pre potreby právnej praxe.

 Editor
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DEJINY A TRADÍCIE: POHĽAD H. ARENDTOVEJ1

Tomáš Gábriš

Abstrakt
Príspevok predstavuje pohľad H. Arendtovej na tradície, dejinnosť človeka, 

filozofiu dejín a filozofiu histórie, a premeny ich vnímania v 19. a 20. storočí. 
Arendtová totiž vidí pôvod modernity a totalitných ideológií práve v opuste-
ní „pravej“ historickej tradície v uvedených dvoch storočiach. Súčasné „obno-
vovanie“ tradícií, ktorého sa často dovolávajú extrémistické zoskupenia, pri-
tom zrejme nemožno vnímať ako snahu o obnovu tradícií v ich zmysle spred  
19. storočia, ale skôr ide iba o zdeformované a umelé predstavy tradície, kto-
rých hľadanie bolo podľa R. Griffina príznačné už pre modernistické totalitné 
režimy 20. storočia. V tomto kontexte úlohou historikov a právnych historikov 
môže byť práve posúdenie jednotlivých ponúkaných „obnovovaných“ tradícií 
z hľadiska ich historickej objektivity. 

Kľúčové slová:  Hannah Arendtová, Roger Griffin, modernita, totalitarizmus, 
extrémizmus, dejiny, tradícia, filozofia histórie

Abstract
History and Traditions : The View of H. Arendt. The paper presents Han-

nah Arendt’s insight into traditions, human historicity, philosophy of history 
and philosophy of historiography, and their transformations in the 19th and 
20th centuries. Arendt thereby sees the origin of modernity and totalitarian 
ideologies in abandoning the “true” historical traditions back in 19th century. 
Unfortunately, current attempts for “renewal” of traditions, often invoked by 
extremist groupings, cannot be really perceived as an attempt to restore true 
values as understood by Arendt, but rather only as construction of deformed 
and artificial traditions – being a practice which was, according to Roger Griffin, 
characteristic already of modernist totalitarian regimes in the 20th century. In 
this context, the task of historians and legal historians could be that of evaluat-
ing newly invoked traditions in terms of their historical objectivity.

1 Práca/štúdia bola vypracovaná v rámci projektu APVV-15-0349 Indivíduum a spoločnosť – ich 
vzájomná reflexia v historickom procese.
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Keywords:  Hannah Arendt, Roger Griffin, modernity, totalitarianism, extrem-
ism, history, tradition, philosophy of history

Úvod
Hannah Arendtová (1906 – 1975) je síce širšej verejnosti primárne známa 

svojimi politologickými prácami, nemožno však poprieť ani jej afinitu k filo-
zofii, dejinám a histórii. Stačí zmieniť jej snáď najznámejšie dielo Pôvod totali-
tarizmu,2 či knihy Vita activa3 alebo Eichmann v Jeruzaleme,4 v ktorých práve 
na podklade historických argumentov objasňuje politický vývoj v Európe a vo 
svete v období 20. storočia. Na tento historizujúci rozmer jej diela nedávno 
v slovenských podmienkach poukázal Michal Zvarík, ktorý Arendtovej prístup 
označuje za „historický výklad“ prvkov totalitarizmu, modernej spoločnosti 
a pod.5 „Historický výklad“ však neznamená, že by Arendtová vyznávala akú-
si dejinnú podmienenosť, či linearitu dejinného vývoja. Človek je totiž podľa 
nej síce na jednej strane sám osebe dejinným bytím, podmieneným určitým 
(subjektívnym aj objektívnym) dejinným dedičstvom, zároveň však má svoju 
slobodu konania, ktorá znemožňuje predpovedať, akým spôsobom sa bude jeho 
život realizovať – dejinné udalosti (vrátane modernity a totalitarizmu) sú totiž 
podľa nej „výsledkom ľudskej slobody spočívajúcej v schopnosti začínať niečo no-
vé“.6 Odmieta teda akúkoľvek podmienenosť a kauzalitu v dejinách aj v ľudskom 
rozhodovaní. Arendtovej historický výklad je v tomto duchu plne príznačný 
tým, že podľa nej „až udalosti samé vrhajú svetlo na to, čo sa udialo,“7 a práve 
v tom zmysle sama hľadá „historické prvky“, resp. zárodky neskorších udalostí 
(modernity a totalitarizmu). Zároveň tým však akoby predznačuje neskoršie 
postmoderné konštruktivistické „ex post“ náhľady na dejinné udalosti, ako prí-
stupy príznačné pre filozofiu histórie, ktorú na sklonku 20. storočia pestovali 

2 ARENDTOVÁ, Hannah. Původ totalitarismu I.-III. Praha : OIKOYMENH, 2013. 
3 ARENDTOVÁ, Hannah. Vita activa. Praha : OIKOYMENH, 2009.
4 ARENDTOVÁ, Hannah. Eichmann v Jeruzaleme. Bratislava : Premedia, 2016.
5 ZVARÍK, Michal. Horizont života a problém človeka u Hannah Arendtovej. In Filozofia, 2015, 

roč. 70, č. 1, s. 50.
6 Tamže, s. 52.
7 Tamže. M. Zvarík tu odkazuje na ARENDT, Hannah. Understanding and Politics (The Dif-

ficulties of Understanding). In KOHN, Jerome (ed.). Essays in Understanding 1930 – 1954. 
Formation, Exile, and Totalitarianism. New York : Schocken Books, 1994, s. 307 – 327.
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predstavitelia historického konštruktivizmu a narativizmu, napríklad Arthur 
Danto.8 

Načrtnutú bohatú kombináciu záujmov H. Arendtovej, zahŕňajúcu histó-
riu, filozofiu aj politológiu, v tejto práci využijeme na to, aby sme súladne so 
sledovanou témou právnych tradícií strednej a východnej Európy predstavili 
niekoľko zaujímavých myšlienok, ktoré Arendtová vyslovila vo vzťahu k tradí-
ciám a ich významu pre dejinný vývoj v Európe, čo sa v súčasnosti stáva opäť 
relevantnou historickou, filozofickou, ale osobitne tiež politologickou témou. Jej 
pohľad na tradície a na dejinnosť, resp. až na tri aspekty „dejinnosti“ – dejin-
nosť človeka, filozofiu dejín a filozofiu histórie – pritom skúsime vzhľadom na 
obmedzenosť rozsahu tejto práce priblížiť iba na jej jednom konkrétnom diele: 

„Medzi minulosťou a budúcnosťou“,9 ktoré pochádza zo záverečného obdobia 
jej literárnej činnosti (prvé vydanie pochádza z roku 1961, druhé, doplnené 
a prepracované, z roku 1968). Ako totiž už jeho názov, ale aj pomerne neskorý 
rok druhého vydania (1968) napovedá, predstavuje toto dielo asi najkompakt-
nejšiu sumarizáciu Arendtovej pohľadu na dejiny a históriu, a to vrátane pre nás 
zaujímavej problematiky tradícií.

Práve téma tradícií a akéhosi historického návratu k „zdravým tradíciám“ 
totiž v súčasnosti v podmienkach rastúceho nacionalizmu, ale aj vysloveného 
šovinizmu a xenofóbie často rezonuje v prejavoch zástancov extrémistických 
názorov. Nositelia týchto myšlienok majú za to, že moderná doba, resp. sú-
časnosť, je dobou dekadencie a úpadku, čo si vyžaduje znovuoživovanie tra-
dícií a návrat k osvedčeným hodnotám minulosti. Pravda, diagnózu opustenia 
tradícií modernej dobe vystavila už H. Arendtová, tá však v opustení tradícií 
videla nielen počiatky modernizmu, ale práveže aj totalitarizmu a extrémizmu. 
Podobne aj v súčasnosti, iný známy historik fašizmu, Roger Griffin, upozor-
ňuje na vzájomnú súvislosť modernizmu a totalitných hnutí 20. storočia.10 Za 
charakteristický znak modernizmu pritom považuje práve jav akéhosi dvojje-
diného opúšťania tradícií a zároveň hlásenia sa k novovytváraným tradíciám 
(kvôli typickej „dejinnosti“ ľudského myslenia). Voluntaristické a historicky 

8 Porovnaj ZELEŇÁK, Eugen. Konštruktivizmus a pluralita v histórii. Ružomberok : Verbum, 
2011, s. 33 – 34.

9 ARENDTOVÁ, Hannah. Mezi minulostí a budoucností. Brno: Centrum pro studium demokra-
cie a kultury, 2002.

10 GRIFFIN, Roger. Modernismus a fašismus: Pocit začátku za Mussoliniho a Hitlera. Praha : Ka-
rolinum, 2015.
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nekorektné novovytváranie tradícií je pritom typické práve pre totalitné a ex-
trémistické tábory. Aktuálnou úlohou historikov, vrátane právnych historikov, 
by preto v tomto kontexte mohlo byť nezakryté poukazovanie na to, ktoré z no-
vohlásaných „tradícií“ sú tými skutočnými, a ktoré sú naopak falošnými alebo 
prekonanými. 

Dejinnosť človeka v myslení H. Arendtovej
Približujúc postupne jednotlivé aspekty dejinnosti v myslení nami skúma-

nej autorky v jej diele „Medzi minulosťou a budúcnosťou“, ako prvou začneme 
otázkou dejinnosti ľudskej bytosti, ktorá je sama osebe dôvodom a predpokla-
dom akéhokoľvek tradicionalizmu. Hannah Arendtová pripisuje každému ľud-
skému indivíduu, človeku, rozmer dejinnosti, ktorý však treba chápať oddelene 
od problému filozofie dejín a filozofie histórie.11 Dejinnosť človeka v myslení  
H. Arendtovej je pritom zjavne inšpirovaná učením Martina Heideggera o Da-
sein,12 podobne ako ním bol ovplyvnený aj Hans-Georg Gadamer, tiež nadvä-
zujúci na fenomenológiu E. Husserla aj M. Heideggera, a chápajúci človeka ako 
dejinné bytie-vo-svete.13 Toto ovplyvnenie Arendtovej Heideggerom, ktorého 
význam pre svoje myslenie ona sama často zdôrazňovala,14 môžeme spozorovať 
napríklad hneď v úvode diela „Medzi minulosťou a budúcnosťou“, kde Arendto-
vá hovorí o „dedičstve minulosti“ ako o „tradovaní zdedenej možnosti“. Určite 
nie je náhodou, že aj v diele Bytie a čas Martina Heideggera sa v kontexte dejin-
nosti človeka veľmi podobne hovorí o „dedení minulosti“.15

Na predstavenie svojho chápania dejinnosti človeka však následne Arend-
tová cituje namiesto Heideggera radšej z diela F. Kafku, konkrétne z jeho podo-
benstva o „ňom“,16 t.j. o anonymnom, nepomenovanom človeku, ktorého jeden 
jeho protivník (minulosť) tlačí zozadu, a druhý (budúcnosť) mu stojí v ceste 

11 ZVARÍK, Michal. Horizont života a problém človeka u Hannah Arendtovej. In Filozofia, 2015, 
roč. 70, č. 1, s. 48.

12 Pozri napr. RUSNÁK, Peter. Čítanie z Heideggera. Trnava : FFTU, 2013, s. 65.
13 ZVARÍK, Michal. Horizont života a problém človeka u Hannah Arendtovej. In Filozofia, 2015, 

roč. 70, č. 1, s. 49.
14 Bližšie pozri ETTINGEROVÁ, Elzbieta. Hannah Arendtová – Martin Heidegger. Bratislava : 

Agora, 2002.
15 HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Praha : OIKOYMENH, 1996, s. 418. Porovnaj RUSNÁK, 

Peter. Čítanie z Heideggera. Trnava : FFTU, 2013, s. 65.
16 ARENDTOVÁ, Hannah. Mezi minulostí a budoucností. Brno: Centrum pro studium demokra-

cie a kultury, 2002., s. 11. Ide o pasáž, ktorá bola publikovaná v USA v diele The Great Wall of 
China (New York, 1946). Inak ide o príbeh uzatvárajúci sériu „Poznámok z roku 1920“ a nesie 
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vpred. Opäť tu pritom platí, že ide o myšlienky zjavne inšpirované filozofickým 
(husserlovsko-heideggerovským fenomenologickým) vnímaním dejinnosti člo-
veka (ako základu tradicionalistického myslenia) – takmer totožný motív totiž 
aj neskôr nachádzame v Lyotardovej práci o fenomenológii – podľa neho totiž 
pre fenomenológov nie sme „objekt, ale projekt; nie som len tým, čo som, ale aj 
tým, čo budem a tým, čo chcem mať za sebou, aj pred sebou.“17 

Vrátiac sa však ku Kafkovmu podobenstvu, Arendtová upozorňuje, že bez-
menný „on“ aktívne bojuje s oboma súpermi (minulosťou aj budúcnosťou) na-
raz, pričom prvý ho podporuje v boji s druhým, pretože ho chce posunúť dopre-
du, a druhý ho naopak podporuje v boji s prvým a snaží sa ho zatlačiť späť. „On“ 
však sníva, že sa mu raz podarí uniknúť z bojovej línie a stať sa nezávislým roz-
hodcom medzi uvedenými dvoma súpermi. Z uvedeného podobenstva Arend-
tová originálne vyvodzuje, že pokiaľ minulosť človeka zozadu tlačí, znamená to, 
že minulosť vlastne nie je mŕtva, resp. nie je bremenom, ktoré človek iba pasívne 
nesie na svojich ramenách, či ktorého by sa dokonca mal zbaviť. Naopak, podľa 
nej ide o aktívnu silu, ktorá prekvapivo netlačí človeka späť, ale naopak, tlačí ho 
dopredu. Je to naproti tomu skôr budúcnosť, čo človeka tlačí späť do minulosti. 
Človek preto vždy stojí akoby v bojovej línii – na hrane medzi minulosťou a bu-
dúcnosťou,18 v okamihu prítomnosti, v čom sa nepochybne ozýva ešte augustí-
novská ozvena poňatia prítomnosti ako krátkeho okamihu medzi minulosťou 
a budúcnosťou. Od tohto poňatia času a prítomnosti sa však Arendtová vzápätí 
odkláňa, keď konštatuje, že nejde o augustínovskú „prítomnosť“ ako bod na li-
neárnej osi, ale skôr o akúsi „trhlinu“ v čase; pritom tiež výslovne odmieta ako 
Augustínovu, tak aj Kafkovu predstavu lineárneho vývoja dejín.19 

„Trhlina“ v  čase ako podstata dejinnej pozície (dejinnosti) človeka podľa 
Arendtovej nie je moderným javom. Vyskytovala sa v myslení človeka aj v mi-
nulosti, ako akési špecifické dedičstvo (opäť ozvena Heideggerovho myslenia), 
ako osobitosť „dejinnosti“ človeka, ľudskej bytosti, vedomej si svojej časovej ob-
medzenosti.20 Vedomie toho, že človek žije v časovej trhline medzi minulosťou 

nadpis „On“. Pozri ARENDTOVÁ, Hannah. Mezi minulostí a budoucností. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2002, s. 247.

17 LYOTARD, Jean-Francois. Fenomenológia. Bratislava : SOFA, s. 104.
18 ARENDTOVÁ, Hannah. Mezi minulostí a budoucností. Brno: Centrum pro studium demokra-

cie a kultury, 2002., s. 14.
19 Tamže, s. 15.
20 Tamže, s. 16.
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a budúcnosťou (teda ani v minulosti, ani v budúcnosti), bolo podľa Arendtovej 
kontinuálne, dedične, odovzdávané medzi generáciami už v antike, v súlade  
s rímskym konceptom historickej tradície, ktorá intergeneračne spájala povedo-
mie o každogeneračnej trhline v časopriestore, ako reťaz spája svoje jednotlivé 
ohnivká. Až opustením veľkej narácie historickej tradície v 19. a 20. storočí sa 
podľa Arendtovej spojivo „tradície trhliny“ pretrhlo a generácie 19. a 20. storo-
čia prestali byť „zviazané“ s dejinnosťou predchádzajúcich generácií.21 Namiesto 
tradície vraj nastupuje moderná doba, ktorá tradície nepotrebuje a zameriava sa 
skôr na čo najrýchlejšiu modernizáciu, tvrdí Arendtová. Pri uvedenom výkla-
de však už autorka vo svojom diele prechádza od fenomenologickej myšlienky 
dejinnosti človeka k viac špekulatívnemu pojednaniu o smerovaní dejín, teda 
ku svojej koncepcii filozofie dejín – tým smerom ju v ďalšej kapitole budeme 
nasledovať aj my.

Filozofia dejín H. Arendtovej
Hannah Arendtová vo svojom historizujúcom myslení, hutne vyjadrenom 

práve v diele Medzi minulosťou a budúcnosťou, vychádza z (nie celkom vyargu-
mentovanej) predstavy, že až do 19. storočia predstavovali dejiny reťaz spojenú 
ideou historickej tradície, a to bez ohľadu na to, či táto tradícia bola explicitne 
vyjadrovaná, a či si jej boli minulé generácie vedomé. Úprimne však pritom 
priznáva, že k výslovnému uvedomeniu si tradície podľa nej vlastne došlo iba 
v prípade otvoreného hlásenia sa Rimanov k odkazu gréckej kultúry, a následne 
druhým historickým okamihom otvoreného zdôrazňovania tradície podľa nej 
bolo až obdobie romantizmu na začiatku 19. storočia. Romantizmus so svojím 
zdôrazňovaním lokálnych a národných tradícií však podľa nej zároveň predzna-
menal aj zakrátko nasledujúci rozchod s tradíciou ako dovtedy dejinami sa vi-
núcou a dejiny spájajúcou červenou niťou, či medzigeneračnou reťazou.22 Ten-
to rozchod podľa Arendtovej priniesli na filozofickej úrovni osobitne postavy 
troch filozofických velikánov – Kierkegaarda, Marxa a Nietzscheho. Všetci traja 
pritom nespochybniteľne nadväzovali na Hegela, ktorý bol jedným z prvých 
mysliteľov, vnímajúcich celý dejinný vývoj sám osebe nie ako reťaz z ohniviek 
tradícií, ale ako nepretržité vlákno, v duchu sekulárneho lineárneho chápania 
dejín smerujúcich k  jednému konečnému cieľu dejín (bez ohľadu na lokál-
ne a národné tradície romantikov, ktoré v konečnom dôsledku tiež smerujú  

21 Tamže, s. 17.
22 Tamže, s. 26 – 27.
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k lineárnemu cieľu dejín), čím stratila význam „reťaz“ tradície.23 Kierkega-
ard, Marx a Nietzsche vraj práve v tomto kontexte vo svojom myslení opustili 

„tradičné“ minulé autority aj hodnoty, a tým otvorili cestu úplnému opusteniu 
konceptu tradície, ktorej rolu podľa Arendtovej prevzala predstava lineárneho 
vývoja dejín s vlastnými zákonitosťami a konečným cieľom dejín (spomeňme si 
na Marxa). V 20. storočí, resp. už od 19. storočia, sa tak opúšťa nielen „tradícia“, 
ale podľa Arendtovej aj celá „trojica“ tradície, náboženstva a autority, ako nielen 
jedného, ale až troch úzko previazaných prvkov (obsahovo sa meniacich zásad-
ne iba z dlhodobého hľadiska, nie prudko a náhle) dovtedy spájajúcich časovo 
na seba nadväzujúce generácie. Tým sa podľa Arendtovej stratil, opustil, dovte-
dajší „tradičný“ koncept filozofie dejín, ktorý bol nahradený novokoncipovanou 
filozofiou dejín, vnímajúcou vývoj ľudstva celosvetovo jednotne, smerom k bu-
dúcnosti vytyčovanej osobitne v 20. storočí totalitnými režimami presvedčený-
mi o svojom poznaní konečného cieľa vývoja ľudskej spoločnosti, bez ohľadu na 
prípadné lokálne (dočasné) špecifiká. Tento vývoj bol pritom podľa Arendtovej 
vlastným konštitutívnym prvkom politickej modernity,24 ale obdobne zrejme 
aj širšie chápaného modernizmu v Griffinovom poňatí – u oboch autorov totiž 
práve modernita nesie spoluzodpovednosť za vznik, resp. je sprievodným ja-
vom, totalitných režimov a ideológií. 

Zaiste, keďže v diele Arendtovej (a čiastočne aj Griffina) ide často skôr o vše-
obecné postoje a o názory viac špekulatívne, než historicky jednoznačne pod-
ložené, môže byť pre profesionálneho historika otáznym (a výzvou k ďalšiemu 
výskumu), či modernita naozaj v praxi 19. a 20. storočia definitívne odmietla 
minulé hodnoty a tradície, ako aj celkovo ich koncept, a rovnako sa mu môže 
zdať dostatočne nepreukázanou Griffinova téza, že modernita začala vytvárať 
tradície nové, vlastné, ahistorické, deformujúce minulosť a „pravé“ tradície. Po-
dobne sa preto aj dnes môžeme zatiaľ iba nesmelo zamýšľať nad tým, či v prí-
pade hlásaného opustenia tradícií v 19. a 20. storočí má ísť o situáciu nezvratnú, 
alebo či sa pod dojmom postmoderny, multikulturality a globalizácie tento vý-
voj otočí späť – smerom k opätovnému hľadaniu tradícií, ako by to mohol na-
značovať súčasný hlad po ich „obnove“. Pritom je však tiež potrebné zodpovedať, 
či dnes v skutočnosti ide o hľadanie takých tradícií, o akých hovorila Arendtová 
pre obdobie pred 19. storočím, alebo ide o nové, deformované a ahistorické  

23 Tamže, s. 28 – 29.
24 ANTAKI, Mark. The Critical Modernism of Hannah Arendt. In Theoretical Inquiries in Law, 

2006, Vol. 8, s. 251 a nasl., osobitne s. 258.
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tradície, aké boli vytvárané aj extrémistickými a totalitnými modernistami, 
podľa vyššie predstaveného názoru historika fašizmu, R. Griffina.

Vrátiac sa však k dielu a filozofii dejín H. Arendtovej – či už s jej poňatím 
tradície a jej pretrhnutia v 19. a 20. storočí súhlasíme alebo nie – dokončime, 
že podľa Arendtovej šlo pri uvedených filozofickodejinných zmenách 19. sto-
ročia primárne o dôsledky vplyvu novovekého vedeckého vývoja a vedecké-
ho myslenia v oblasti prírodných vied, ktoré uverili, že moderná veda dokáže 
odhaliť všetky zákonitosti prírodných vzťahov a síl. Moderní myslitelia totiž 
pod týmto dojmom podľa Arendtovej (ale aj podľa viacerých dnešných mys-
liteľov25) akceptovali predstavu, že rovnaké zákonitosti a kauzality musia exis-
tovať a byť odhaliteľné aj v prípade vývoja ľudskej spoločnosti. O ich odhalení 
tak bol presvedčený ako Hegel (v duchu idealistickom), tak aj Marx a následne 
Lenin a Stalin (v duchu materialistickom). Podľa Arendtovej tak spolu s vierou 
v možnosť ovplyvňovať vývoj prírody prišla aj myšlienka ovplyvňovať vývoj 
ľudstva,26 hoci sama uznáva, že tento vzťah prírodných vied a histórie mohol byť 
pôvodne aj opačný – tak ako si totiž história uvedomovala možnosť slobodné-
ho dejinného konania, prírodné vedy si mohli dovoliť začať rovnako slobodne 
ovplyvňovať prírodu.27 Podľa Arendtovej však práve obrátená inšpirácia – prí-
rodnými vedami a ich zákonitosťami – bola primárne tou, ktorá mala vplyv na 
novú špekulatívnu filozofiu dejín (linearitu vlákna dejín, s opustením reťaze 
tradície), a následne dokonca aj na filozofiu histórie/historiografie (vedy o deji-
nách), ktorá mala v dielach historikov dokazovať opodstatnenosť (kvázi-prírod-
ných) zákonitostí riadiacich lineárne dejiny ľudskej spoločnosti. Tým však už 
prechádzame k tretiemu „dejinnému“ problému, identifikovanému v myslení  
H. Arendtovej – k jej filozofii histórie (historiografie).

Filozofia histórie v diele H. Arendtovej
H. Arendtová venuje vo svojom diele „Medzi minulosťou a budúcnosťou“ 

osobitnú pozornosť aj problematike filozofie histórie, resp. historiografie.28  

25 Podobné myšlienky sa dnes v dejinách vedy a vo filozofii vedy všeobecne akceptujú. Pozri 
stručný prehľad v: DÉMUTH, Andrej. Filozofické aspekty dejín vedy. Trnava : Filozofická fakulta 
Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. 

26 Napríklad v myslení Karla Marxa a  jeho epigónov. ARENDTOVÁ, Hannah. Mezi minulos-
tí a  budoucností. Brno: Centrum pro studium demokracie a  kultury, 2002., s. 75. Ale tiež  
v myslení totalitných ideológií. Tamže, s. 84.

27 Tamže, s. 57.
28 Pozri napr. dielo TUCKER, Aviezer (ed.). A Companion to the Philosophy of History and Histo-

riography. Chichester : Wiley-Blackwell, 2009. 



14

PRÁVNE TRADÍCIE STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY

Tú je pritom nevyhnutné odlíšiť od vyššie predstavenej problematiky filozofie 
dejín (s jej počiatkami a vrcholmi u Vica, Voltaira, Hegela a Marxa29). Zásadný 
rozdiel medzi týmito dvoma filozofickými oblasťami spočíva v tom, že kým vo 

„filozofii dejín“ (v angloamerických podmienkach, resp. v anglickom jazyku sa 
hovorí aj o „substantívnej, materiálnej philosophy of history“) je predmetom 
skúmania samotný dejinný vývoj (t.j. hľadá sa – zväčša špekulatívne – „zákoni-
tosť“ určujúca vývoj v dejinách), vo „filozofii histórie“, resp. „filozofii historio-
grafie“ (v angloamerických podmienkach, resp. v anglickom jazyku sa hovorí aj 
o „analytickej philosophy of history“) nie je predmetom bádania samotná minu-
losť, ale história ako disciplína, ktorá túto minulosť skúma.30

Pritom platí, že tak ako Arendtová (ale nielen ona) spája vznik modernej fi-
lozofie dejín so vzorom prírodných vied, podobne vysvetľuje aj zlomy v spôsobe 
písania histórie, teda vo filozofii histórie (historiografie). Namiesto homérov-
skej, či Herodotovej a Tykudidovej „nestrannosti“ sa tak podľa nej práve pod 
dojmom výsledkov prírodných vied zrodila viera v „objektivitu“ a možnosť ob-
jektívneho poznania zákonitostí spoločenského vývoja, čo ovplyvnilo aj podobu 
a metodológiu historickej vedy.31 

Podobne potom Arendtová vysvetľuje aj opačný vývojový trend v historio-
grafii – v 20. storočí totiž so spochybnením „istoty“ v prírodných vedách prišli 
aj pochybnosti o „istote“ a „pravde“ v historickej vede, v zmysle epistemologic-
kých pochybností o poznateľnosti dejín a o možnosti ich objektívneho zhod-
notenia historiografiou.32 Arendtová však v žiadnom prípade nespochybňuje 
a neuznáva spochybňovanie ontologických základov histórie (t.j. objektívnych 
dejín), v zmysle existencie a pravdivosti historických (dejinných) faktov samých 

29 Pozri napr. HAVELKA, Miloš. Úvod do filozofie dějin: tradice, možnosti, koncepty. In HOL-
ZBACHOVÁ, Ivana a kol. Filozofie dějin: Problémy a perspektivy. Brno : Masarykova Univerzita, 
2004. Z učebnicovej literatúry prehľadne VALENT, Tomáš - CHOVANCOVÁ, Jarmila. Kapitoly 
z filozofie dejín. Bratislava : VO PraF UK, 2009.

30 ZELEŇÁK, Eugen. Konštruktivizmus a pluralita v histórii. Ružomberok : Verbum, 2011,  
s. 36 –37. 

31 ARENDTOVÁ, Hannah. Mezi minulostí a budoucností. Brno: Centrum pro studium demokra-
cie a kultury, 2002, s. 50. Podobne to sumarizuje Andrea Javorská: novoveká filozofia je spätá 
s presvedčením, že dejiny sa majú skúmať ako objektívny proces, ktorý sa môže v rozhodu-
júcich aspektoch porovnať s prírodnou nevyhnutnosťou. Tento model sa utvára pod vplyvom 
novovekej prírodovedy a odmieta náhodnosť. JAVORSKÁ, Andrea. Dejiny a dejinnosť v diele 
Martina Heideggera. Bratislava : IRIS, 2013, s. 17.

32 ARENDTOVÁ, Hannah. Mezi minulostí a budoucností. Brno: Centrum pro studium demokra-
cie a kultury, 2002, s. 48 – 49.
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osebe. Tento svoj postoj ilustruje na príklade historického faktu napadnutia Bel-
gicka Nemeckom 4. augusta 1914, čo je podľa nej príklad historického faktu, aký 
ťažko prekrútiť,33 hoci uznáva, že nemožno vylúčiť ani to, špeciálne v orwellov-
skom svete prepisovania minulosti, aký podľa nej vládol napríklad v Sovietskom 
zväze (ako príklad uvádza oduznanie úlohy Trockého v revolúcii roku 1917). 
Arendtová tu konkrétne a otvorene hovorí o národných (nacistických) a sociál-
nych (komunistických) dôvodoch, ktoré môžu viesť k prepisovaniu histórie  
(a dodajme – k vytváraniu nepravých, nových tradícií). Manipulácie s historic-
kými faktami a prepisovanie dejín a histórie však podľa nej v skutočnosti nie sú 
iba doménou totalitných režimov; podobne totiž hodnotí aj de Gaullov výklad, 
že Francúzsko je víťazom druhej svetovej vojny, či Adenauerov výklad o ob-
medzenom vplyve nacistickej ideológie na príslušníkov nemeckého národa.34 

Arendtová týmto svojím pojednaním o pravdivosti historických faktov 
a o  ich rôznom možnom výklade (interpretácii, či dokonca dezinterpretácii, 
a tým falšovaní tradícií) už vopred predznačuje a kritizuje – v čase písania jej 
diela nastupujúce a v nasledujúcich desaťročiach intenzívne sa rozmáhajúce – 
stanovisko tzv. konštruktivistického a narativistického prístupu k historiogra-
fii, ktoré sa medzi filozofmi histórie rozpracúvalo osobitne v 60. – 90. rokoch  
20. storočia35 (v našich končinách sa táto diskusia objavuje s omeškaním, zväč-
ša až po roku 2000). Podstatou týchto prístupov, ak by sme ich mali zhrnúť čo 
najstručnejšie, je diskusia o možnosti objektivity v historiografii, resp. o mož-
nosti objektívnej rekonštrukcie dejinných udalostí. Najmä postmoderní ang-
loamerickí autori – Arthur Danto, Louis Otto Mink, Hayden White, či Paul A. 
Roth, ale tiež holandský autor Frank Ankersmit,36 totiž v oblasti filozofie histó-
rie mali za to, že každé historické dielo je vlastne iba konštruktom toho-ktorého  

33 Tamže, s. 208.
34 Tamže, s. 221.
35 Pozri SMYČKA, Václav. Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin. In PO-

LIAKOVÁ, Martina – RAŠKA, Jakub – SMYČKA, Václav (eds.). Uzel na kapesníku : Vzpomínka 
a narativní konstrukce dějin. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. 9. 

36 Ich názory sumarizujú v slovenských podmienkach osobitne Eugen Zeleňák a Juraj Šuch. Pozri 
napr. ZELEŇÁK, Eugen. Úvod do kritickej filozofie histórie I.: Vybraní autori od druhej polovice 
20. storočia po súčasnosť. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2015; ŠUCH, Juraj. 
Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita. Ostrava : Ostravská uni-
verzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. Tiež VAŠŠ, Martin. Obrat k jazyku, postmoderna  
a post-postmoderna (?) vo filozofii dejín (Nad knihou Juraja Šucha Naratívny konštruktivizmus 
Haydena Whita a Franka Ankersmita). In Historia nova, 2011, 2, s. 182 – 194.
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historika, pripisujúceho minulosti určité vlastnosti z pohľadu ex post, ako na-
príklad vlastnosť „30-ročnej vojny“. 

V tejto súvislosti môžeme pripomenúť, že síce aj sama Arendtová veľmi po-
dobne konštatovala, že „až udalosti samé vrhajú svetlo na to, čo sa udialo,“37 
čo je prístup na prvý pohľad akoby podobný relativistickému narativistickému 
prístupu vo filozofii histórie, pripisovať Arendtovej takéto postmoderné náhľa-
dy na filozofiu histórie by však určite bolo nadinterpretáciou, a to aj vo svetle 
jej vyššie uvedeného trvania na jednoznačnosti objektívnych dejinných faktov. 
Už v úvode tejto práce sme naznačili, že v kontexte jej vlastného dejinného 
myslenia skôr možno mať za to, že ak činnosť človeka vnímala ako aktívnu čin-
nosť, ktorá vedie k relatívne nezávislému a slobodnému konaniu (bez dejinných 
zákonitostí), to samo predstavuje dôvod, prečo podľa nej až dôsledky ľudské-
ho konania v podobe historických udalostí (napríklad „udalosti“ totalitarizmu) 
osvetľujú význam predchádzajúcich skutočností, ex post facto tak hľadajúc a po-
núkajúc tiež už v úvode zmienený „historický výklad prvkov“ vedúcich k skú-
manej udalosti. Charakteristikou prístupu H. Arendtovej k filozofii histórie sa 
teda zdá byť primárne jej akceptovanie myšlienky, že história by nemala uznávať 
existenciu dejinných zákonitostí ani linearitu dejín, a vysvetlenie historických 
udalostí a skutočností by mala podávať ako ex post hľadanie rôznorodých kore-
ňov a príčin (Ursachen38) skúmaných udalostí, hoci aj bez možnosti absolútnej 
istoty a bez nároku na úplnosť explanácie, zároveň však odmietajúc akékoľvek 

„falšovanie“ dejín (či tradícií).
Skutočnosť, že Arendtová nebola konštruktivistickou postmodernistkou, 

navyše v tomto kontexte dokladá aj fakt, že na rozdiel od postmoderných na-
rativistov Arendtová nevenovala bližšiu pozornosť kontaminácii historického 
výkladu osobnosťou historika a všeobecnou praxou súčasnej paradigmy his-
toriografie; kritizovala skôr ideologicky podmienené a centrálne organizované 
úmyselné prispôsobovanie (falšovanie) histórie, sledujúce zväčša politické ciele 
štátnych a vládnych autorít (ako napr. v ZSSR). Čiastočne však pritom tiež na-
značila a skritizovala aj všeobecnú (a dnes bohužiaľ opäť aktuálnu) problema-
tiku zneužívania dejín totalitnými ideológiami a ich predstaviteľmi bez ohľadu 
na to, či sú aktuálne pri moci alebo nie – konkrétne vo svojom diele „O pôvode 

37 ZVARÍK, Michal. Horizont života a problém človeka u Hannah Arendtovej. In Filozofia, 2015, 
roč. 70, č. 1, s. 52.

38 Preto sa vo vzťahu k dejinám a histórii hovorí v nemeckých kontextov vzťahu Geisteswissen-
schaften a Naturwissenschaften skôr o Ursächlichkeit, než o Kausalität.
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totalitarizmu“, pri pojednaní o ideologických fabuláciách a ich zdanlivej logike 
a presvedčivosti pre široké masy.39

Záver
Hannah Arendtová sa vo svojom myslení venuje trom rôznym aspektom 

„dejín“ a „dejinnosti“, ktoré sú zároveň úzko prepojené s problematikou tradícií 
a ich zneužívania totalitnými ideológiami, čo bohužiaľ zostáva témou relevant-
nou aj pre človeka (a osobitne historika) 21. storočia. Na jednej strane Arendtová 
myšlienkovo zotrváva pri fenomenologickej základni dejinnosti človeka, vychá-
dzajúc osobitne z inšpiračného zdroja v diele M. Heideggera, keď tvrdí, že človek 
je dejinným tvorom stojacim v trhline medzi minulosťou a budúcnosťou – to je 
zrejme dôvod jeho odvekého hľadania tradícií. Samotné dejiny ako objektívny 
proces plynutia času a udalostí (dejiny v zmysle objektívnej minulosti) potom 
predstavujú druhú rovinu „dejinnosti“, ktorú Arendtová skúma. Dejiny pritom 
podľa nej nie sú „predĺženou rukou prírody“, pretože sú výhradne záležitosťou 
ľudí konajúcich vo svete,40 pričom tu neplatia žiadne prírodné zákonitosti; do-
konca v podmienkach 20. storočia už podľa nej neplatí ani len čiastočná pod-
mienenosť tradíciou, náboženstvom, či autoritou, čo umožnilo nástup dovtedy 
nevídanej modernizácie, ale zároveň aj jej osobitnému prejavu – totalitarizmu. 
Dejiny pritom treba podľa Arendtovej vnímať ako výslednicu viacerých síl, pri 
ktorých nie je možné perspektívne predpovedať budúci vývoj, ale iba retrospek-
tívne vysvetľovať korene (Ursachen) historických udalostí a javov, ako si to aj 
vo vzťahu k písaniu svojich vlastných diel, resp. všeobecne vo vzťahu k filozofii 
histórie (filozofii písania histórie, ako tretiemu problému „dejinnosti“), meto-
dologicky predsavzala aj ona sama. Pritom si bola vedomá toho, že po opustení 
koncepcie historických tradícií a osvojení si myšlienky lineárneho smerovania 
dejín nerobí totalitným mocnostiam, vyrastajúcim z nehistorickej (ahistorickej) 
modernity, problém falšovať históriu a prekrúcať dejiny, či vytvárať nové tradí-
cie, sledujúc svoje politické ciele. Nebude náhodou, že rovnakú charakteristiku 
pripisuje totalitnej moci 20. storočia v jej vzťahu k „novovytváraným“, resp. de-
formovaným tradíciám aj súčasný historik fašizmu R. Griffin. A dokonca sa zdá, 
že o podobný prípad ide aj v situácii moderného „obnovovania“ tradícií, ako 
nástroja súčasného spoločenského a politického boja extrémistických táborov, 

39 ARENDTOVÁ, Hannah. Původ totalitarismu I. – III. Praha : OIKOYMENH, 2013. s. 618 – 620. 
40 ZVARÍK, Michal. Horizont života a problém človeka u Hannah Arendtovej. In Filozofia, 2015, 

roč. 70, č. 1, s. 51.
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bez ohľadu na to, či veria v lineárny vývoj dejín, alebo sa usilujú o zastavenie 
dejín v ich aktuálnej podobe, či dokonca žiadajú spätné zvrátenie chodu dejín. 
Pri aktuálnom trende hľadania, resp. „obnovovania“ národných, náboženských, 
kultúrnych, či všeobecne spoločenských (vrátane právnych) tradícií strednej 
a východnej Európy sa dnes preto v reakcii na možné falšovanie tradícií, dejín 
a histórie stáva vedecká poctivosť historikov (vrátane právnych historikov) žia-
dúcou viac ako kedykoľvek predtým.

Kontaktné údaje:
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TRADICE ŘÍMSKÉHO PRÁVA  
VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Petr Dostalík

Abstrakt
Příspěvek popisuje tradici římského práva ve střední Evropě. Mapuje recent-

ní přístupy k římskému právu v Polsku, Maďarsku, Slovensku a České republi-
ce. Zabývá se úvahami nad smyslem studia římského práva ve střední Evropě. 
Za nejcennější považuje přístup komparativně – historický, který chápe tradici 
římského práva jako kontinuální vývoj soukromého do dnešní doby. V rámci 
takového chápání je možno zkoumat jednotlivé právní instituty od dob kla-
sického římského práva, přes právo justiniánské, názory glossy, ius commune  
a pandektní právo až do současnosti. Podle tohoto přístupu slouží římské právo 
jako nástroj interpretace pozitivního práva a že bez římského práva není možné 
správně pochopit některé instituty, které se objevují v rámci českého občanské-
ho zákoníku. Jako příklad takového institutu současného českého občanského 
práva je tzv. naplavenina (aluvio) a strž (avulsio) římského práva, jejich recepce 
do rakouského a nejnovějšího českého občanského zákoníku a úskalí jejich in-
terpretace právní vědou. 

Kľúčové slová: tradice římského práva, střední Evropa, alluvio, avulsio

Abstract
The paper describes the tradition of Roman law in Central Europe. It maps 

recent approaches to Roman law in Poland, Hungary, Slovakia and the Czech 
Republic. It deals with the reflection on the purpose of studying Roman law 
in Central Europe. He considers the most valuable approach to be comparati-
ve – historical, which understands the tradition of Roman law as a continuous 
private development to this day. In the context of such an understanding it is 
possible to examine individual legal institutes from the times of classical Roman 
law, through the law of the Justinian, glossy, ius commune and Law of Pandects 
(„Pandektenrecht“) right up to the present. According to this approach, Roman 
law serves as an instrument of the interpretation of positive law, and that witho-
ut Roman law it is not possible to correctly understand some of the institutes 
that appear within the Czech Civil Code. An example of such an institute of 
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contemporary Czech civil law is so-called „aluvio“ and „avulsio“ of Roman law, 
their reception in the Austrian and the latest Czech Civil Code and the pitfalls 
of their interpretation in legal science.

Keywords: The Roman Law Tradition, Central Europe, Aluvio, Avulsio

Tradice římského práva ve střední Evropě
Cílem příspěvku je popsat tradici římského práva ve střední Evropě, tedy 

v Polsku, Maďarsku, České republice a na Slovensku, a to ve stavu v letošním 
roce a zejména také zamyslet se nad smyslem a účelem studia římského práva 
ve střední Evropě. 

Otázka nezbytnosti studia římského práva je diskutována již od počátku  
19. století, zejména v souvislosti s nástupem tzv. přirozenoprávních kodifikací 
občanského práva. Převládl pocit, že tyto občanské zákoníky jsou dovršením 
vývoje soukromého práva, který se započal v římském právu, pokračoval v rám-
ci diskuzí tzv. ius commune a jehož dovršením jsou jednotlivé „národní úpravy“ 
občanského práva. G. Radbruch považoval římské právo za zbytečné.1 R. Sohm 
cituje v této souvislosti v jeho době rozšířený názor a přirovnává římské právo 
k mouřenínovi, který vykonal svou práci a může jít.2 Stejně tak J. Sedláček pova-
žuje (rakouský) občanský zákoník za „výtah z digest“3 a hledá nová dogmatická 
a metodologická východiska pro výklad občanského práva, při kterém nevychá-
zí z historického výkladu, ale soustředí se pouze na text zákona. Naproti tomu 
R. Besseler4 oponuje názoru G. Radbrucha a tvrdí, že římské právo je stále zá-
kladem soukromého práva a jeho studium je nezbytné pro správné pochopení 
základních zásad a institucí občanského práva. Stejný názor zaujímá v rakouské 
právní vědě nejen zakladatel české romanistiky L. Heyrovský,5 ale také civilisté 

1 RADBRUCH, Gustav. Ihr junge Juristen! In Ed. KAUFMAN, A Radbruch, G. Gesamtausgabe.. 
Sv. XIII. Politische Schriften aud der Weimarer Zeit. Heidelberg, 1993, s. 23 – 38.

2 Radbruch, Gustav. Ihr junge Juristen! In Ed. Kaufman, A Radbruch, G. Gesamtausgabe.  
Sv. XIII. Politische Schriften aud der Weimarer Zeit. Heidelberg, 1993, s. 23 – 38.

3 SHAKESPEAR, William. Othello (přel. E. A. Saudek). Praha: Státní nakladatelství krásné lite-
ratury a umění, Praha, 1964. 

4 SEDLÁČEK, J. Vlastnické právo. A není to míněno jako pochvala. 
5 BESSELER, Otto. Römisches Recht und Revolution. eine Erwiderung, vorgetragen in der Kieler 

Universität, am 22.11.1919
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A. Randa6 a A. Pavlíček.7 V průběhu 20. století však převládl názor, že pro stu-
dium soukromého práva, zejména práva občanského není římské právo zcela 
nezbytné a např. v socialistickém Československu nebylo římské právo vyučo-
váno jako samostatný obor,8 se základy římského práva se studenti na právnic-
kých fakultách seznamovali pouze přehledově v předmětu Světové dějiny státu 
práva,9 a to přes opakované pokusy romanistů o rehabilitaci milovaného před-
mětu.10 Situace se změnila po roce 1990, kdy bylo římské právo konstituováno 
opět jako samostatný předmět na všech českých a slovenských právnických fa-
kultách. Změnilo se také vnímání římského práva. Zejména individualistické 
principy římského práva, důraz na individualitu jednotlivce a jeho svobodnou 
vůli byly chápány jako protiklad kolektivismu předešlé právní úpravy. Výuka 
římského práva byla pojímána jako výuka k demokracii, ke správnému pocho-
pení základů demokratického právního řádu. V oblasti soukromého práva byly 
hledány vlivy římského práva na občanský zákoník, který byl dobou svého vzni-
ku pevně spojen se socialistickým zřízením11 a římské právo bylo pojímáno 
jakým způsobem nově interpretovat jeho ustanovení tak, aby lépe vyhovovala 
změněným společenským poměrům.12 To koneckonců odpovídá i nejnověj-
ším směrům ve světové romanistice, která chápe římské právo jako novodobé 
ius commune.13 Stejným způsobem postupuje i W. Dajczak, který používá řím-
ské právo jako hodnotící model soukromého práva v rámci střední Evropy14  

6 HEYROVSKÝ, Leopold. Dějiny a systém soukromého práva římského. 4. vydání, Praha, 1909. 
7 RANDA, Antonín. Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. Vydáno 

v reedici spolu s Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém. Ed. Jiří Spáčil, Praha : 
Wolters Kluwer, 2008. 

8 PAVLÍČEK, Antonín. O významu římského práva a systému pro právo moderní vůbec a pro 
právo rakouské zvlášť. In. Právník, 1875, s. 221.

9 POLÁČEK, Bohumil. Právnické tituly v průřezu dějin. Praha : [Bohumil Poláček], 2010, s. 53. 
10 TUREČEK, Josef. Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha: Orbis, 1963. 
11 BARTOŠEK, Milan. Římské právo a socialistická společnost. Praha: Academia, 1966. REBRO, 

Karol. Socialistická spoločnost a rímsko-právná kultura. Bratislava : Vydavatelstvo Slovenskej 
Akadémie ved, 1979. 

12 BLAHO, Peter. O vzťahu občianskeho zákonníka k právu rímskému. In SCHELLE, Karel. (ed). 
Římské právo a jeho odkaz v  současném právu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992,  
s. 17 – 25.

13 DOSTALÍK, Petr. Judikatura nejvyššího soudu z pohledu Digest císaře Justiniána na příkladu 
přírůstku, užitku a plodu. In HULMÁK, M. BEZOUŠKA, P. Stará judikatura ve světle nových 
zákonů. Olomouc 2012, s. 89 – 102.

14 ZIMMERMANN, Reinhard. Roman Law, Contemporary Law. In. Roman Law. The Civilian 
Tradition Today. Oxford: Ofxord University Press, 2004, s. 1 a násl. 
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nebo G. Hamza, který hledá (a nalézá) vliv římského práva na soukromé právo 
v právní řádech ve střední a východní Evropě.15 

Na straně druhé existují i názory, které vyzdvihují tradiční, institucionální 
přístup a chápou římské právo historicky, jako nedostižný vzor, ke kterému je 
možno se stále vracet.16 Tento přístup bývá označován italským pojmem „ro-
manesimo.“17 M. Kurylowicz chápe římské právo jako „fundament současné 
právní kultury, která se zakládá na Akropoli, Golgotě a Římu.“18 J. Wiewiorow-
ski přistupuje k římskému právu z hlediska evoluční biologie. Ve svých pracech 
prokazuje spojení jednotlivých zásad římského práva s genetickými podmíně-
nými vlastnostmi druhu homo sapiens sapiens. Zásady římského práva mají 
univerzální a nadčasovou platnost proto, že odpovídají nejvnitřnějším biologic-
kým a genetickým potřebám člověka. Např. biologické hledisko kontinuálního 
chápání času je základem zásady římského práva lex retro non agit.19 Naproti 
tomu G. Déli zkoumá římské právo z hlediska ekonomické analýzy. Srovná-
vá názory antických právníku (Ulpianus) s přístupem law&economics. Řešení, 
které bylo přijato římskými právníky je nejlepší proto, že je také pro obě strany 
ekonomicky nejvýhodnější.20 Z hlediska bouřlivého vývoje soukromého práva 
ve střední Evropě považuji za nejcennější „historicko – srovnávací“ přístup, kte-
rý chápe tradici římského práva jako kontinuální vývoj soukromého do dnešní 
doby. V rámci takového chápání je možno zkoumat jednotlivé právní instituty 
od dob klasického římského práva, přes právo justiniánské, názory glossy, ius 
commune a pandektní právo až do současnosti.21 

15 DAJCZAK, Wojciech. Rzymska res incorporalis a kszaltowanie się pojęć »rzeczy« i »przedmiotu 
praw rzeczowych« w europejskiej nauce prawa prywatnego. Poznan : Wydawnictwo naukowe 
UAM, 2007. 

16 HAMZA, Gabor. Wege der Entwicklung des Privatercht in Europa. Passau : Schenk Verlag, 2007. 
17 WOLODKIEWICZ, Witold – ZABLOCKA, Maria. Prawo rzymskie. Instytucje. Warszawa :  

C. H. Beck, 2009, s. 5. 
18 ORESTANO, Riccardo. Introduzione allo studio storico del diritto romano. Soc. Ed. Mulino II, 

1987. 
19 KURYLOWICZ, Marek. „Prawo rzymskie przestaloi istniec“. Etyczne i symbliczne aspekty prawa 

rzymskiego. In MACH, Peter – VLADÁR, Vojtech – PEKÁRIK, Matej. Constans et Perpetua 
voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická 
fakulta, 2014, s. 387. 

20 WIEWIOROWSKI, Jacek. DOSTALÍK, Petr. The Specific Position of the Animal, Especially  
A Dog in the Roman and Modern Czech Law. The Lawyer Quarterly, 1, 2017, s. 12 – 29. 

21 DÉLI, Gergely. Salus rei publicae als Entscheidungsgrundlage des römischen Privatrechts. Buda-
pest : Medium, 2015. 
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Z hlediska vztahu současného občanského práva k římskému právu důvo-
dová zpráva k novému občanskému zákoníku sice uvádí, že „nový občanský 
zákoník vychází z faktu, že základem evropské právní kultury je římské právo“22 
zároveň však „nepřistupuje k římskému právu ... jako k dogmatu a nerecipuje jej 
bezmyšlenkovitě, ale po přechozím kritickém vyhodnocení a následné kompa-
rativní analýze.“23 Považuji za nutné podotknout, že kritické vyhodnocení řím-
ského práva v moderní české civilistice chybí. Práce českých civilistů obsahují 
pouze letmé zmínky o římském právu.24 Domnívám se, že římské právo slouží 
jako nástroj interpretace pozitivního práva a že bez římského práva není možné 
správně pochopit některé instituty, které se objevují v rámci českého občanské-
ho zákoníku. Jako příklad takového institutu současného českého občanského 
práva je tzv. naplavenina (avulsio) a strž (avulsio) římského práva. 

Tyto dva instituty byly převzaty z římského práva:

Dig. 41, 1, 7, 1.

Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum
Praeterea quod per alluvionem agro nostro flumen adicit, iure gentium nobis 

adquiritur. Per alluvionem autem id videtur adici, quod ita paulatim adicitur, ut 
intellegere non possimus, quantum quoquo momento temporis adiciatur.

Gaius ve 2. knize Každodenních věcí neboli Zlatých pravidel
Kromě toho, co skrze naplaveninu řeka přinesla na náš pozemek, stává se 

naším podle práva národů. Naplaveninou se rozumí to, co je k pozemku připojo-
váno, pokud je to připojováno natolik pomalu, že nemůžeme rozeznat, kolik bylo 
v kterém okamžiku připojeno.25

Inst. 2, 1, 20. 
Praeterea quod per alluvionem agro tuo flumen adiecit, iure gentium tibi 

adquiritur. est autem alluvio incrementum latens. per alluvionem autem id videtur  

22 DAJCZAK, Wojciech – LONGSCHAMPS DE BÉRIER, Franciszek, GIARO, Tomasz, DOSTA-
LÍK, Petr. Římské právo. Základy soukromého práva. Olomouc, 2013. 

23 ELIÁŠ, Karel, a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem.
Ostrava : Sagit, 2012.

24 ELIÁŠ, Karel, a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem.
Ostrava : Sagit, 2012.

25 PETR, Bohuslav. Vydržení v českém právu. 2. doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 3 – 5.
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adici, quod ita paulatim adicitur ut intellegere non possis, quantum quoquo mo-
mento temporis adiciatur.

Kromě toho podle práva národů získáš vlastnické právo také k tomu, co na tvůj 
pozemek vyplavila řeka jako naplaveninu. Naplavenina je pak nepozorovatelným 
přírůstkem. Jako naplavenina se vyplaví to, k čemu dochází pozvolna a nelze roz-
poznat, v kterém okamžiku k tomu došlo.26 

Tato právní úprava byla prostřednictvím rakouského občanského zákoníku: 
§ 411 OZ 1811 „Půda, kterou vodu nepozorovaně připlaví ke břehu, patří 

vlastníku břehu“ 27 
recipována do nového českého občanského zákoníku:
§ 1068 OZ 2012 „Zemina naplavená poznenáhla na břeh náleží vlastníkovi 

pobřežního pozemku. To platí i o přírůstcích vzniklých působením větru nebo 
jiných přírodních sil.

V přechozí československé právní úpravě nebyl tento institut vůbec upra-
ven. 28 

Odlišným institutem od naplaveniny je strž. Také ona má svůj původ v řím-
ském právu: 

Inst. 2, 1, 21. 
Quodsi vis fluminis partem aliquam ex tuo praedio detraxerit et vicini praedio 

appulerit, palam est eam tuam permanere. plane si longiore tempore fundo vicini 
haeserit, arboresque quas secum traxerit in eum fundum radices egerint, ex eo 
tempore videntur vicini fundo adquisitae esse.

Jestliže ti však síla řeky odtrhla část pozemku a odnesla ho k sousednímu po-
zemku, je zřejmé, že tato část zůstane v tvém vlastnictví. Jestliže zůstane tato část 
delší dobu spojena se sousedním pozemkem, a stromy, které se nacházely na tomto 
odtrhnutém pozemku, zakoření do sousedova pozemku, má se za to, že od tohoto 
okamžiku se stává součástí sousedova pozemku.29

26 Z lat. jazyka přel. autor. 
27 IUSTINIANI INSTITUTIONES. JUSTINIÁNSKÉ INSTITUCE, red. SKŘEJPEK, Michal. 

Praha: Karolinum 2010, s. 99.
28 SEDLÁČEK, Jaroslav. Vlastnictví a vlastnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 261.
29 Tento institut nebyl znám ani československému vládnímu návrhu z roku 1937, ani občanským 

zákoníkům z let 1950 a 1964. 
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Také ona byla převzata do rakouského občanského zákoníku, skutkově stej-
ně ovšem v modifikované podobě, co se týká právních účinků:

§ 412 OZ 1811: „Je-li však patrný kus půdy silou řeky položen na cizí břeh, 
ztrácí předcházející majitel své právo vlastnické jen tehdy, jestliže je během roku 
nevykoná.“

Skutkově je podstata shodná proto, že jak v  Institucích císaře Justiniána, 
tak v rakouském občanském zákoníku dochází k odtržení patrného kusu půdy 
a jeho odnesení na cizí pozemek silou řeky. Shodný je i názor, že vlastnické 
právo k odtrženému kusu pozemku nezaniká okamžitě, ale – a to je ten rozdíl – 
v římském právu okamžikem spojení („akcesí“) kusu odtženého kusu pozemku 
s pozmkem, na který byl tento odtržený kus naplaven; v rakouském právu až 
okamžikem projití jednoho roku. V rakouské právní vědě tento rozdíl správně 
postřehl A. Randa, který zařazuje systematicky naplaveninu do nabytí vlast-
nického práva akcesí, zatímco strž do nabytí vlastnického práva promlčením.30 
Kromě strže sem náleží ještě nález, nabytí nevyhrazených nerostů a knihovní 
promlčení. Společné mají tyto případy to, že k nabytí vlastnictví je třeba mlčení 
dosavadního vlastníka. Rakouské právo výslovně vylučuje žalobu z bezdůvod-
ného obohacení (§ 412 OZ 1811), a to je jedním z důkazů, že rakouské právo 
nezná condictio sine causa generalis.31 

Do českého občanského zákoníku byl tento institut recipován v „rakouském 
hávu“ zcela beze změny: 

§ 1069 OZ 2012 „Velká a rozeznatelná část pozemku, kterou vodní tok od-
plaví k jinému břehu, se stává součástí pobřežního pozemku, pokud původní 
vlastník k odplavenému pozemku neuplatní své právo po dobu jednoho roku.“

Rozdíl v právní povaze avulsio ovšem unikl moderní české právní vědě, kte-
rá považuje nesprávně i aluvio za plod nemovité věci,32 nikoliv akcesi, a kte-
rá nechápe avulsio jako zánik vlastnického práva mlčením. Otázky, které řeší  
A. Randa odkazem na zásadu vigilantibus iura a srovnáním s vydržením, pone-
chává česká právní věda bez odpovědi. 

30 IUSTINIANI INSTITUTIONES. JUSTINIÁNSKÉ INSTITUCE, red. M. Skřejpek. Praha : Ka-
rolinum 2010, s. 99.

31 RANDA, Antonín. Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. Vydáno 
v reedici spolu s Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém. Ed. SPÁČIL, Jiří, 
Praha : Wolters Kluwer, 2008, s. 167. 

32 THÖNDEL , Antonín. In ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. FIALA, J. Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek III (§ 976 – 1474). Praha: Wolter Kluwers, 2014, s. 194. 
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RÍMSKOPRÁVNA TRADÍCIA PRI DRŽBE  
A JEJ OCHRANE NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

Matej Mlkvý1

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá doktrinálnymi dejinami držby na území Slovenska so 

snahou o identifikáciu rímskoprávnych prvkov vo vymedzení inštitútu a v jeho 
ochrane. Príspevok je rozdelený na tri základné časti. V prvej časti sa venuje 
vývoju držby a jej ochrany v antickom rímskom práve, t.j. počas formatívne-
ho obdobia jeho života. V nasledujúcej časti je predmetom záujmu ďalší vývoj 
týchto inštitútov v tzv. spoločnom alebo učenom práve (ius commune), keďže 
práve tento právny systém, resp. systémy boli zdrojom recepcie rímskeho práva 
do národných právnych poriadkov v stredoveku a novoveku. V poslednej časti 
sa venujeme vývoju uhorskej držby a jej ochrane od prijatia Tripartita po unifi-
káciu občianskeho práva v Československu v roku 1950.

Kľúčové slová: držba, interdikt, spoliácia, sumárna repozícia

Abstract
Article focuses on the doctrinal evolution of possession in Slovakia with the 

underlying aim of identifying the Roman law elements in the construction of 
this legal institute and in its remedies. The subject matter is divided into three 
principal parts. In the first part the article focuses on the development of pos-
session and legal modes of its protection in the antique Roman law when the law 
was still subject to change and development. In the subsequent part, we concen-
trate on the further development of this institute within the learned or common 
law of Europe (ius commune) since this legal systems (systems) was the source 
of reception of Roman law into national legal orders during the Medieval and 
Early Modern period. In the last part, the article analyses the development of 
possession and its legal protection in Hungary from the adoption of Tripartitum 
until the unification of civil law in Czechoslovakia in 1950.

Key words: possession, interdict, spoliation, summary reposition

1 Tento učebný text vznikol vďaka podpore grantového projektu Zavádzanie porovnávacej prá-
vovedy do výučby KEGA č. 066UK-4/2018.
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Úvod
Kontinentálne jurisdikcie pod vplyvom rímskeho práva spravidla rozlišu-

jú vlastnícke právo a držbu a priznávajú obidvom inštitútom osobitnú právnu 
ochranu. Držba bola v  rímskom práve chránená dvojakým spôsobom – po-
sesórne cez interdikty a petitórne cez vecnú Publiciánsku žalobu (Actio Publi-
ciana in rem) pri ktorej bol žalobca z pohľadu prétorského práva síce bonitár-
nym vlastníkom, ale z pohľadu civilného práva len oprávneným držiteľom veci. 
Tak ako bolo v klasickom rímskom práve dôsledne odlíšené vlastnícke právo 
a držba, tak bola odlišná aj posesórna a petitórna ochrana. Účelom posesór-
nej ochrany bola ochrana pokojného držobného stavu, ktorá bola priznaná aj 
keď rušiteľ mal subjektívne právo k veci. Dôvod poskytnutia takejto ochrany 
prétorom bol predmetom mnohých diskusií v romanistickej komunite, pravde-
podobným záverom sa zdá byť úmysel štátu zabrániť nedovolenej svojpomoci 
a tým aj násiliu pri disponovaní s vecami.2 

V poklasickom práve a v ius commune boli rozdiely medzi jednotlivými in-
terdiktmi postupne stierané do podoby, že Justiniáske právo už poznalo len je-
den reštitučný a jeden rekuperačný prostriedok ochrany držby. V ius commune 
vývoj prebiehal samostatne v jeho dvoch podsystémoch – v recipovanom rím-
skom (civilnom) práve sa podstatne rozšírený a zmenený interdikt uti possidetis 
zmenil na possessorium ordinarium pričom pôvodnú posesórnu funkciu prebral 
úplne nový prostriedok ochrany possessorium summarium a v kánonickom prá-
ve sa nezávisle na civilnom práve vyvinula najskôr spoliačná námietka (excep-
tio spoli) a neskôr aj samostatná žaloba (actio spolii). Tieto prostriedky mali 
následne vplyv na právnu úpravu jednotlivých štátov. Uhorské právo poznalo 
už v čase spísania Tripartita osobitný prostriedok ochrany držby – sumárnu 
repozíciu, ktorá mala reštitučnú ako aj rekuperačnú funkciu a ktorá bola odde-
lená od vlastníckej žaloby a dokonca aj od petitórnej ochrany držby (tzv. riadny 
spor o držbu). Tento prostriedok ochrany bol na území Slovenska uplatňovaný 
až do roku 1950. 

Držba a jej ochrana v antickom rímskom práve
Rímske právo bolo charakteristické tým, že prísne oddeľovalo vlastníc-

ke právo a držbu (nihil commune habet proprietas cum possessione)3. Pôvod  

2 REBRO, K.arol – BLAHO, Peter. Rímske právo. Bratislava : Iura Edition, 2010, s. 243.
3 D 41.2.12.1. 
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tejto dichotómie vidí väčšina právnych romanistov v archaickom období vývoja 
rímskeho štátu (ager publicus), keď všetka pôda bola vo vlastníctve štátu, resp. 
gentes.4 Aj keď v tomto období nebolo individuálne vlastníctvo pôdy prípust-
né, osoby fakticky obhospodarujúce jednotlivé polia predsa len požívali určitú 
ochranu prostredníctvom držby. V rannom období rímskeho štátu preto držba 
predstavovala taký vonkajší pomer osoby k veci, podľa ktorého osoba mala vec 
fakticky vo svojej moci, mohla s ňou nakladať s vylúčením všetkých ostatných 
osôb pričom mala vôľu s vecou nakladať ako vlastník aj keď si nemyslela, že 
je skutočne vlastníkom a teda oprávnená s vecou nakladať. Ager publicus však 
stále patril štátu a osoba držiteľa mohla byť teoreticky kedykoľvek vypudená  
z pôdy (právne išlo len o výprosu, t.j. precarium),5 čo motivovalo držiacich pat-
ricijov, aby sa s týmto faktickým stavom spojili aj právne následky. V rímskom 
klasickom práve, keď sa s faktickým stavom držby trvalo spojili právne účinky, 
prestalo byť fyzické panstvo nad vecou podstatným znakom existencie držby, 
ale stala sa dôležitou okolnosť, či sa niekto fakticky chová k veci ako vlastník, či 
túto vládu nič neruší a nebránia jej prirodzené prekážky.6

Z tohto dôvodu začal byť prvok fyzického ovládania veci stále menej reál-
ny – vlastníkovi bola priznaná držba pozemkov, aj keď sa na nich nezdržoval, 
držba hnuteľných vecí, aj keď ich založil, držba veci všeobecne aj keď ich mal 
vo svojich rukách člen familie alebo vypožičiavateľ (commodatarius), uschová-
vateľ (depositarius), príkazník (procurator, mandatár) alebo nájomník (conduc-
tor).7 Nastali dokonca prípady, keď vlastníkovi aj nevlastníkovi bola priznaná 
(1) držba veci ako v prípade záložného veriteľa, prekaristu, nestranného pro-
stredníka, ktorý opatroval spornú vec (sequester), pachtovného nájomníka ager 
vectigalis, dedičného nájomníka (emphyteuta) alebo (2) kvázi-držba (quasi po-
ssessio) v prípade stavebníka držiaceho dedičným právom stavby (superficiarius) 
a oprávneného z osobnej služobnosti požívacieho práva (usufructuarius).8 

4 Napr. KASER, Max. Das römische Privatrecht. Erster Abschnitt. Das altrömische, das vorklas-
sische und klassische Recht. Mníchov : C.H. Beck, 1955, s. 122. 

5 BARTOŠEK, Milan. Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje. Praha : Academia, 1995, 
s. 179.

6 ARNDTS, Carl Ludwig. Učební kniha pandekt.1. diel. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 223. 
7 Títo boli považovaný len za detentorov veci. SOMMER, Otakar. Učebnice soukromného práva 

římského. 2. Diel. Praha : Všehrd, 1946, s. 196.
8 Tieto osoby sú tzv. odvodení držitelia, lebo majú vec so súhlasom vlastníka. Prvej skupine sa 

priznáva držba samotnej veci a kvázi-držiteľom len držba práva. Žalobná ochrana v prípa-
doch reálnych zmlúv depositum a sequester máme doložená v prétorských ediktoch klasického  
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V klasickej dobe práve v dôsledku spomenutého vývoja držba zahŕňala rôz-
ne situácie: possessio naturalis (corporalis) predstavovala detenciu, teda čisto 
fyzické ovládanie veci,9 possessio civilis (possessio ad usucapionem) zahŕňala 
okrem faktickej moci a držobnej vôle aj platný právny dôvod (iusta causa po-
ssessionis)10 a possessio ad interdicta označovala držbu chránenú prétorom pri 
ktorej bolo právne irelevantné, či dôvod nadobudnutia bol platný alebo nie. 
V poklasickej dobe výraz držba (possessio) znamenal najrôznejšie druhy moci 
nad vecou od klasickej detencie cez iné vecné oprávnenia až po vlastníctvo. 
Justiniánske právo sa vrátilo ku klasickému poňatiu držby, no kládlo dôraz na 
držobnú vôľu (animus possidendi) do takej miery, že držba nadobúdala charak-
ter právnemu vzťahu, aj keď slabšieho ako vlastníctvo.11 Taktiež Justiniánske 
právo zaviedlo okrem poklasickej kvázi-držby (quasi-possessio) aj nový pojem 
držba práva (possessio iuris), ktorá bola priznaná tomu, kto skutočne vykonával 
požívacie právo alebo niektorú pozemkovú služobnosť či už právne alebo pro-
tiprávne.12 Súviselo to pravdepodobne s hospodárskym rozvratom rímskeho 

rímskeho práva vrátane Hadriánovho večného ediktu. Držba práva sa vyskytuje až v pokla-
sickom alebo justiniánskom práve, lebo klasické právo priznávalo len držbu hmotných vecí.  
K tomu pozri SOMMER, Otakar. Učebnice soukromného práva římského. 2. Diel. Praha : Vše-
hrd, 1946, 196-197, LENEL, Otto. Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu Dessen Wiederher-
stellung. Lipsko: Bernhard Tauchnitz, 1883, s. 230.  BERGER, Adolf. Encyclopedic Dictionary of 
Roman Law. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1991, s. 637.

9 Detencia vždy zahrňovala okrem corpore aj animo, ale na rozdiel od vlastnej držby nepredsta-
vovala držobná vôľa vôľu držať vec pre seba, ale pre iného. Sporné ostáva, či sa musela opierať 
o platný právny dôvod. Sommer tvrdí, že dôvod môže byť akýkoľvek s čím súhlasí Berger, keď 
tvrdí, že detencia nemá iusta causa possessionis. Naproti tomu neskorší autori Urfus a Blaho 
tvrdia, že detencia sa musí opierať o platný právny dôvod – podľa Urfusa vypožičanie, úscho-
va, nájom, príkaz a bezpríkazné konanie, podľa Blaha aj árenda a ručný záloh. Bartošek sa 
obmedzuje na tvrdenie, že detentorovi animus possidendi chýba spravidla na základe zmlu-
vy. SOMMER, Otakar. Učebnice soukromného práva římského. 2. Diel. Praha : Všehrd, 1946.,  
s. 197. BERGER, Adolf. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia : The American 
Philosophical Society, 1991, s. 638. KINCL, Jaromír – URFUS, Valentin – SKŘEJPEK, Michal. 
Řimské právo. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 163. REBRO, K.arol – BLAHO, Peter. Rímske právo. 
3. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2003, s. 226. BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. 
Praha : Academia, 1994, s. 91. 

10 V klasickom práve boli platnými právnymi dôvodmi len kúpa, pôžička, darovanie, poskytnutie 
preddavku a vena, vecný odkaz, splnenie dlhu, uchopenie opustenej veci, dedenie a uchopenie 
veci zo spočívajúcej pozostalosti. REBRO, K. – BLAHO, P.: Rímske právo. 3 vyd. Bratislava : 
Iura Edition, 2003, s. 225. 

11 BARTOŠEK, Milan. Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje. Praha : Academia, 1995, 
s. 197 – 198.

12 BERGER, Adolf. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia : The American Philo-
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štátu viditeľným už od fázy dominátu, keď faktické ovládanie veci automaticky 
zakladalo domnienku, že osoba ovládajúca vec je oprávnená.13

K ochrane držby boli veľmi skoro zavedené prétorom interdikty, ktorých pô-
vod je pravdepodobne v čisto správnom a nie súdnom konaní.14 Irelevantným 
pri tom bolo, či držba bola nadobudnutá na základe určitého právneho titu-
lu (hoci aj putatívneho) alebo nie. Interdikty sa buď vzťahovali na prípad keď 
došlo k rušeniu držby (tzv. retenčné interditky, interdicta retinendae) alebo na 
prípad úplného odňatia držby (tzv. rekuperačné interditky, interdicta recupe-
randae possessionis). Prvá skupina interdiktov subsumovateľná aj pod kategóriu 
interdicta prohibitoria zakazovala obom stranám svojpomocné rušivé činy. In-
terdictum uti possidetis zakazoval v spore o držbu nehnuteľnosti obom stranám 
použitie násilia proti poslednému bezchybnému (resp. bezvadnému) držiteľovi 
a interdictum Utrubi proti osobe, ktorá hnuteľnú vec v poslednom roku pred 
vydaním interdiktu držala po dlhšiu dobu. Druhá skupina interdiktov bola sub-
sumovateľná aj pod kategóriu interdicta restitutoria, ktoré nariaďovali rušiteľovi 
vydať vec alebo obnoviť predchádzajúci stav. Interdictum de vi (alt. unde vi) 
smeroval najdlhšie do roka po čine proti tomu, kto fyzickým násilím vypudil 
iného z držby pozemku a interdictum de vi armata bez časového obmedzenia 
proti tomu, kto násilím za pomoci tlupy ľudí alebo so zbraňou v ruke vypudil 
iného z držby. Arndt a Blaho udávajú v tejto kategórii aj interdictum de preca-
rio, pro stredníctvom ktorého mohol poskytovateľ výprosy (precario dans) sa 
kedykoľvek na výprosníkovi (prekaristovi) domáhať vrátenia veci, príp. náhrady 
úmyselne spôsobenej škody.15

Poklasické právo rozšírilo posesórnu ochranu aj na naturálnych držiteľov, 
teda detentorov. V roku 326 bola zavedená possessio momentaria, ktorá umož-
ňovala každému naturálnemu držiteľovi vrátane otroka domáhať sa súdnej 
ochrany na základe interdiktu, ktorý bol niektorými autormi stotožnený s inter-
dictum unde vi.16 Justiniánske právo zjednotilo interdikty uti possidetis a utrubi 

sophical Society, 1991, s. 636. BARTOŠEK, M.: Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje. 
Praha : Academia, 1995, s. 198.

13 Porovnaj BARTOŠEK, Milan. Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje. Praha : Acade-
mia, 1995, s. 197.

14 KASER, Michael. Das römische Privatrecht. Erster Abschnitt. Das altrömische, das vorklassische 
und klassische Recht. Mníchov : C. H. Beck, 1955, s. 122. 

15 ARNDTS, Carl Ludwig. Učební kniha pandekt.1. diel. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 308. 
REBRO, Karol. – BLAHO, Peter. Rímske právo. 3. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2003, s. 243.

16 REBRO, Karol – BLAHO, Peter. Rímske právo. 3. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2003, s. 234.  
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do jednotného retenčného interdiktu uti possidetis, čím odpadlo rozlišovanie 
medzi hnuteľnou a nehnuteľnou vecou ako aj požiadavka držby po dlhšiu dobu 
(stačilo preukázať bezvadnú držbu v čase litiskontestácie); a interdikty unde vi 
a de vi armata do jedného rekuperačného deliktu unde vi. Najzávažnejšou zme-
nou však bolo odstránenie rozdielu medzi posesórnou a petitórnou ochranou 
tým, že namiesto magistrátskeho administratívneho rozkazu nastupovalo riad-
ne súdne konanie. V prípade rušenia alebo odňatia držby prislúchala po novom 
žaloba ex causa interdicti. Aj keď mená jednotlivých interdiktov ostali zachova-
né, jedine tým sa nové konanie podobalo interdiktnému, že bolo urýchlené.17

Rímske právo už za magistratúry prétora Publicia (okolo roku 70 pred n. l.) 
poznalo aj petitórnu ochranu držby, no táto bola obmedzená len na oprávnenú 
držbu (possessio iusta), teda takú, ktorá je spôsobilá viesť k vydržaniu. Ak teda 
niekto začal vydržanie, no stratil držbu veci pred uplynutím vydržacej lehoty 
a teda pred originálnym nadobudnutím vlastníckeho práva, nemohol použiť 
žalobné prostriedky svedčiace vlastníkovi (rei vindicatio), ale len obdobnú ža-
lobu (utilis rei vindicatio), ktorá niesla názov Actio Publiciana in rem. Žalo-
ba bola na rozdiel od reivindikačnej žaloby žalobou z lepšieho práva – žaloba 
bola neúspešná proti osobe, ktorá držala vec na základe lepšieho práva, predo-
všetkým vlastníckeho (vlastník mal k dispozícii exceptio iusti dominii),18 alebo 
rovnakého práva.19 Vlastník mohol uprednostniť chránenie svojho vlastníctva 
k veci práve prostredníctvom publiciánskej žaloby z dôvodu, že držba bola ľah-
šie dokázateľná ako vlastnícke právo, ktorého dôkaz by v niektorých prípadoch 
predstavoval probatio diabolica, teda dôkazné bremeno, ktoré sa dá len veľmi 
ťažko uniesť. 

Držba a jej ochrana v ius commune
Pre glosátorov ako pre prvú recepčnú školu rímskeho práva na západe bol 

kľúčovým doktrinálnym sporom v súvislosti s držbou rozlíšenie civilnej a natu-
rálnej držby. Celkovo sa vyvinuli štyri samostatné koncepcie ich vzťahu, ale len 

BERGER, Adolf. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia : The American Philo-
sophical Society, 1991, s. 638.

17 SOMMER, Otakar. Učebnice soukromného práva římského. 2. Diel. Praha : Všehrd, 1946, s. 202. 
18 Ak však išlo o spor bonitárneho vlastníka a inej osoby, napr. kviritského vlastníka, o vec, ktorú 

bonitárny vlastník nadobudol neformálnym spôsobom, mal k dispozície námietky a protiná-
mietky exceptio rei venditae et traditae a replicatio rei venditae et traditae, príp. exceptio doli 
a replicatio doli.

19 ARNDTS, Carl Ludwig. Učební kniha pandekt.1. diel. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 299. 
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dve sa širšie rozšírili – prvou bola koncepcia Placentina rozpracovaná a zmene-
ná Johannom Bassianusom a druhou bola koncepcia Aza. Všetky teórie glosá-
torov vychádzali z toho, že zohľadňujúc etymologický základ termínu possessio 
prirodzene drží len ten, kto celkom bezprostredne telesne alebo fyzicky drží 
vec a akákoľvek iná držba môže byť založená len prostredníctvom pôsobenia 
právnej fikcie.20 Podľa Placentina sú civilná a naturálna držba dva druhy tej istej 
držby. Riadna a pravá držba (propria et vera possessio) je len naturálna držba,  
t. j. spojená s určitým priestorovým vzťahom k veci zatiaľ čo civilná držba je 
len konštrukcia artificio et figmento iuris. Podľa Placentina môže niekto držať 
súčasne civilne aj naturálne keď sa sám alebo prostredníctvom inej osoby na-
chádza v priestorovom vzťahu k veci alebo len civilne, keď napr. odíde na trh bez 
toho, aby niekoho nechal doma pri veci. 21 Čisto naturálna držba nebola podľa 
Placentina možná, nakoľko pri nej chýbal relevantný držobný úmysel (animus 
domini).22 Johannes Bassianus túto teóriu rozvinul ďalej tým, že z dvoch poj-
mových znakov držby (corpore et animo) vytvoril dva samostatné formy držby. 

Zatiaľ čo Placentinus pokladal civilnú a naturálnu držbu za dva prejavy 
jednotnej držby, Azo pokladal civilnú a naturálnu držbu za dve samostatné 
držby. To má za následok, že jedna osoba môže držať tú istú vec civilne a iná 
naturálne. Vlastník veci drží vec civilne pokiaľ sa sám alebo prostredníctvom 
zástupcu nenachádza v priestorovom vzťahu k veci a má len držobný úmysel. 
Kto okupuje vec v neprítomnosti jej civilného držiteľa je podľa Aza naturálnym 
držiteľom. Civilný držiteľ nestráca svoju civilnú držbu momentom okupácie, 
ale až momentom vypudenia (repelli) alebo možnosti vypudenia (suspicari se 
posse repelli). Okrem vlastníka si môže svoju držbu zachovať prostredníctvom 
uchovania si držobného úmyslu aj usufruktuár alebo iný oprávnený z vecného 
práva, ale týmto osobám ostane zachovaná len naturálna a nie civilná držba. 
Civilnú držbu by mal len vlastník, záložný veriteľ alebo prekarista ale posledný 
len za podmienky, že mu bola prenechaná civilná držba.23 

Teoretické spory o tom, či je držba jednotná alebo či existujú dva typy držby 
bola jednou zo sporných otázok glosátorov, pričom štandardná Accursiánska 

20 BRUNS, C. Georg. Das Recht des Besitzes im Mittelalter und in der Gegenwart. Tübingen : 
Lauppsche Buchhandlung, 1848, s. 107. 

21 MEISCHEIDER, Emil. Besitz und Besitzschutz. Berlín : Franz Vahlen, 1876, s. 127.
22 BRUNS, C. Georg. Das Recht des Besitzes im Mittelalter und in der Gegenwart. Tübingen : 

Lauppsche Buchhandlung, 1848, s. 108.
23 MEISCHEIDER, Emil. Besitz und Besitzschutz. Berlín : Franz Vahlen, 1876, s. 128.
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glossa považuje mienku Bassiana ohľadom existencie dvoch samostatných dru-
hov držby za lepšiu mienku. Veľký komentátor Bartolus de Saxoferraro vytvoril 
dokonca tretí typ držby – possessio corporalis, ktorú má ten, kto sa v neprítom-
nosti držiteľa fyzicky zmocnil veci. Táto mienka ale nebola všeobecne prija-
tá, nakoľko possessio corporalis v Bartolovej koncepcii predstavuje len osobitný 
poddruh naturálnej držby.24 

Teórie glosátorov mali aj praktický dôsledok pre prostriedky držobnej 
ochrany. Podľa klasického rímskeho práva držba zanikla (corpore) tým, keď sa 
držiteľ dozvedel o svojom vypudení a okamžite sa nepokúsil o znovuzmocnenie 
sa veci alebo keď bolo jeho pokus o zmocnenie sa veci neúspešný. Podľa štan-
dardnej glosy a komentátorov však civilná držba trvala naďalej až do momentu, 
keď držiteľ nezanechal pokus o znovozmocnenie sa veci. Prípadný útek držiteľa 
v dôsledku nemožnosti prekonania moci vypuditeľa teda na rozdiel od klasic-
kého rímskeho práva neviedol k zániku držby.25 Pôsobenie vypuditeľa preto 
mohlo byť kvalifikované ako rušenie držby a civilný držiteľ mal teda k dispozícii 
retenčný interdikt uti possidetis. Podľa Bartola aktívne legitimovaný z interdiktu 
uti possidetis bola osoba, ktorá bola držiteľom v čase vypudenia a bola zároveň 
držiteľom v čase litiskontestácie. Žalobcovi pritom stačilo preukázať len civilnú 
držbu (t.j. držba ktorá pretrváva len prostredníctvom držobného úmyslu). Ak 
žalovaný tvrdil, že je naturálnym držiteľom, žalobcovi stačilo preukázať skry-
tosť (clandestinitas) naturálnej držby dôkazom, že jeho držba (príp. držba jeho 
právneho predchodcu) bola skoršia v čase ako držba žalovaného. Znamenalo 
to, že staršia držba mala prednosť pred držbou neskoršou, ktorá sa považo-
vala za skrytú.26 Interdikt sa dal použiť aj na prípad, keď sa niekto zmocnil 
držby silou (vi possidens) pokiaľ mohla byť sila kvalifikovaná ako rušiaca držbu  
(vi inquietativa).

Ak žalobca nemal z nejakého dôvodu civilnú držbu (napr. v prípade ak bola 
civilná držba postúpená prekaristovi, žalobca bol vypudený z držby atď.), mal 
podľa štandardnej glossy a Bartola žalovať cez interdikt unde vi na znovunado-
budnutie civilnej držby a následne cez interdikt uti possidetis na odstránenie jej 

24 MEISCHEIDER, Emil. Besitz und Besitzschutz. Berlín: Franz Vahlen, 1876, s. 129.
25 Doba neprítomnosti držiteľa bola rôzna. Ak nemal držiteľ vedomosť o vypudení, držbu stratil 

pôsobením dlhšieho času, ktorý bol fixovaný na 10 alebo 20 rokov. Pokiaľ mal držiteľ o vypude-
ní vedomosť, poskytla sa mu primeraná lehota na znovuzískanie veci, ktorá závisela od povahy 
veci (keďže znovunadobudnutie hradu by podľa Bartola trvalo dlhšie ako inej súkromnej veci). 
MEISCHEIDER, Emil. Besitz und Besitzschutz. Berlín: Franz Vahlen, 1876, s. 132 – 133. 

26 MEISCHEIDER, Emil. Besitz und Besitzschutz. Berlín: Franz Vahlen, 1876, s. 130. 
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rušenia. V prípade pochybností či ide o odňatie držby alebo len o jej rušenie bol 
výber žaloby ponechaný na žalobcu.27 Čím viac sa rozširovalo používanie inter-
diktu uti possidetis cez extenzívny výklad pojmov possessio ale aj turbatio, tým 
viac sa stieral rozdiel medzi jednotlivými interdiktnými žalobami. Proces cez 
interdikt taktiež strácal postupne svoj posesórny charakter tým, ako sa stieral 
jeho vzťah k skutočnej držbe skúmaním mimo iného dĺžky držby a jej právne-
ho titulu v konaní začatom cez interdikt. Takto rozšírený interdikt uti possidetis 
začal byť označovaný ako possessorium ordinarium.28

Právomoc sudcu poskytnúť ochranu aj právnym vzťahom nechráneným 
žalobami z dôvodu spravodlivosti alebo verejného poriadku (officium iudicis) 
viedla k poskytnutiu súdnej ochrany aj detentorom, ktorých detencia bola za-
ložená na určitom právnom titule (ius detinendi) – napr. v prípade nájomcu 
(inquilinus, conductor) aj voči vlastníkovi veci ako aj tretím osobám a v prípade 
uschovávateľa a vypožičiavateľa len voči tretím osobám.29 Sudca mal právomoc 
aj v prípade iného dôvodu neaplikovateľnosti interdiktu predbežne usporiadať 
držobný stav v skrátenom a rýchlom konaní, ktoré sa označuje ako possessorium 
summarium (summariissimum).30 Názov je odvodený zo skutočnosti, že tento 
sumárny proces predpokladal, že bude nasledovať possessorium ordinarium ale-
bo petitórny spor. Podmienkou začatia sumárneho sporu však nebolo podanie 
žaloby, ktorou by sa začalo riadne posesórne alebo petitórne konanie.31 Sumár-
ne a riadne posesórne konanie sa pritom vzájomne nevylučovali – zatiaľ čo riad-
ne posesórne konanie poskytovalo ochranu minulej držbe za vyššie uvedených 
podmienok, sumárne konanie malo priznať držbu tomu, kto držal naposledy.32 

Paralelne s vývojom v civilnej vetve ius commune prebiehal vývoj aj v ká-
nonickom práve. Na základe staršej pseudo-izidorskej zbierky bol Gratiánom 
zahrnutý do svojho dekrétu tzv. canon redintegranda, ktorý bol neskôr potvr-
dený v Liber Extra Gregora IX. Canon redintegranda ustanovuje, že pokiaľ bol 

27 MEISCHEIDER, Emil. Besitz und Besitzschutz. Berlín : Franz Vahlen, 1876, s. 137.
28 BLAHO, Peter. Držba v dejinách práva. Rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie v terajšom 

čase. Trnava : Trnavská univerzita, 2015, s. 115.
29 Ochranu prostredníctvom inštitútu officium iudicis priznávali detentorovi Hugolinus, Roffre-

dus ako aj Accursius. 
30 Teória sumárneho posesórneho konania rozpracoval v spoločnom civilnom práve podorobnej-

šie Paul de Castro (zomrel 1441).
31 MEISCHEIDER, Emil. Besitz und Besitzschutz. Berlín : Franz Vahlen, 1876, s. 143.
32 BLAHO, Peter. Držba v dejinách práva. Rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie v terajšom 

čase. Trnava: Trnavská univerzita, 2015, s. 116.
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biskup zbavený držby diecézy násilím alebo iným protiprávnym spôsobom má 
byť pred prijatím žaloby, začatím procesu alebo vypočúvaním svedkov sudcom 
znovuuvedený do držby pod hrozbou ničotnosti procesu. Podľa štandardnej 
kánonickej glosy predmetný kánon zakladal súčasne žalobnú námietku exceptio 
spolii, ktorú mohol uplatniť biskup zbavený držby predtým, ako synoda meri-
tórne rozhodla vo veci jeho prípadného previnenia a actio spolii, 33 ktorá opráv-
nenej osobe, ktorá držbu stratila z dôvodu násilia, hrozby alebo podvodom,34 
umožnila domáhať sa navrátenia do držby nehnuteľných a hnuteľných vecí 
a dokonca aj práv nielen proti narušiteľovi, ale aj proti akejkoľvek inej osobe.35 
Aktívna legitimácia nesvedčila len biskupovi alebo príslušníkom duchovného 
stavu, ale bola dostupná aj laikom. Žalobca nemusel dokazovať vlastnícky titul 
k veci tvoriacej predmet žaloby a teda aktívna legitimácia svedčila aj neopráv-
nenému držiteľovi. Oproti interdiktu uti possidetis mala spoliačná žaloba výho-
du, že aktívne legitimovanou bola aj osoba, ktorá potvrdila, že bola vypudená 
z držby a taktiež, že sa premlčiavala v lehote 30 rokov.36 Teoreticky malo teda 
possessorium ordinarium plniť retenčnú funkciu a spoliačná žaloba rekuperačnú 
funkciu, čím by sa podoba ius commune priblížila Justiniánskemu právu,37 ale 
v praxi mohlo dôjsť k ich konkurencii. 

Držba a jej ochrana v uhorskom práve
Preberanie ius commune do uhorského práva v období stredoveku nebolo 

kontinuálne a ucelené a bolo sprevádzané súčasnou konsolidáciou domáceho 
uhorského práva. Svoj vrchol v stredoveku dosiahla ku konci 13. storočia, keď 
vedomosti o ius commune (viac však o kánonickom ako o recipovanom rím-
skom práve) boli sprostredkované jednak uhorskými študentmi študujúcimi 

33 Pôvodné názvy boli vzhľadom na systematické zaradenie v kánonickom kódexe condictio ex 
canone redintegranda, potom actio redintegranda a nakoniec actio spolii. BERMAN, H.: Law 
and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge : Harvard University 
Press, 1983, s. 241.

34 V. Vladár tvrdí, že aktívne legitimovaným bol aj detentor, čo však popiera starší český civilista  
A. Randa. VLADÁR, Vojtech. Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve. Praha : Leges, 
2014, s. 168; RANDA, Antonín – ŠIKL, Heřman. Držba dle rakouského práva v pořádku syste-
matickém. Praha: J. Otto, 1890, s. 35.

35 BERMAN, Harold. Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. Cam-
bridge : Harvard University Press, 1983, s. 241.

36 VLADÁR, Vojtech. Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve. Praha: Leges, 2014, s. 169. 
37 BLAHO, Peter. Držba v dejinách práva. Rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie v terajšom 

čase. Trnava : Trnavská univerzita, 2015, s. 115.
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v zahraničí (najmä v Paríži a v Bologni), ale aj príslušníkmi kapitulných škôl 
a všeobecným rozširovaním literatúry o spoločnom, resp. učenom práve. V čase 
skoncipovania Tripartita už uhorské právo prebralo viaceré rímskoprávne a ká-
nonickoprávne prvky.38 

Uhorské právo obdobne ako iné stredoveké domáce právne poriadky ne-
rozlišovalo dôsledne medzi držbou a vlastníckym právom a termín possessio sa 
často používal v spojení s vlastníckym právom (possessio perpetua, iura posses-
sionaria).39 P. Blaho vo svojej nedávno knižne vydanej habilitačnej práci vidí 
dôvod slabého rozdielu medzi držbou a vlastníctvom v Uhrosku v troch prí-
činách: 1) existencii urbariálnej sústavy, donačnej sústavy a princípu aviticity;  
(2) absencii chápania vlastníctva ako výlučnej moci nad vecou a jeho previa-
zania s právom štátu a pokrvným príbuzenstvom a (3) v minimálnom rozdiely 
medzi vecnými právami navzájom (záložný veriteľ bol považovaný za skutoč-
ného vlastníka veci s nárokom na plody zo založenej veci).40

Obmedzený vplyv ius commune na definičné vymedzenie držby nájde-
me v Tripartite, kde jej sedes materiae nachádzame v 24. titule 1. knihy. Podľa  
§ 1 tohto titulu pod držobným právom treba vo všeobecnosti rozumieť hrady, 
kaštiele, pevnosti, mestá, poddanské mestá, dediny, statky, zeme, lesy a pusta-
tiny.41 Podľa § 2 termín „possessio“ treba chápať v dvoch významoch. Po prvé 
totiž vo význame vlády nad určitou hnuteľnou alebo nehnuteľnou vecou, jej 
používania a správy. A v takomto význame je „possessio“ ako „pedium posi-
tio“ vstupom do užívania a vlády nad takou vecou, ktorú niekto v skutočnosti 
drží a spravuje.42 Druhý význam possessio poskytuje § 3 podľa ktorého význa-
mom a zmyslom názvu „possessio“ je dedina, a to je jeho vlastným významom, 
lebo hrady, kaštiele, mestá, poddanské mestá a pustatiny sa označujú inými  

38 COING, Helmut. Geschichte der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtge-
schichte. Erster Band. Mittelalter (1100-1500). Mníchov : C. H. Beck, 1973, s. 312 – 313.

39 LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava : Knižnica Právnickej jednoty 
v Brtaislave, 1946, 312-313. 

40 BLAHO, Peter. Držba v dejinách práva. Rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie v terajšom 
čase. Trnava : Trnavská univerzita, 2015, s. 126. 

41 Nomine autem iuris possessionarii generaliter intellige castra, castella, fortalitia, civitates, oppida, 
villas, possessiones, terras, sylvas & predia.

42 Ubi sciendum quod possessio dupliciter accipitur. Primo quidem pro dominio usuque ac guber-
natione alicuius rei mobilis vel immobilis. Et hoc modo dicitur possessio quasi pedum positio in 
usumac dominium ipsius rei quam quis realiter tenet & gubernat.
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slovami.43 Predstaviteľ staršej civilistiky 19. storočia J. von Jung vo svojom diele 
Darstellung des ungarischen Privatrechtes (ktoré spracoval na základe Keleme-
nových Institutiones iuris hungarici privati) síce vychádza už zreteľnejšie z kon-
ceptov držby prebratých z  ius commune, keď rozdeľuje držbu na naturálnu  
a zákonnú (pričom je možné držať len zákonne, alebo len naturálne alebo obo-
je), ale držba stále nie je pojmovo oddelená od vlastníctva. Civilná držba podľa 
Junga totiž zodpovedá vlastníctvu pokiaľ iná osoba má vec vo svojej fyzickej 
moci, naturálna držba zodpovedá detencii a kombinácia oboch držieb v jednej 
osobe vedie k plnému vlastníctvu (dominium plenum).44 Relevantným z pohľa-
du uhorského práva je podľa Junga aj delenie držby na dobromyseľnú a nedob-
romyseľnú.45 

Postupné moderné prenikanie rímskeho práva do uhorského práva cez 
vplyv nemeckej historickoprávnej školy (čo viedlo aj v rakúskej časti monar-
chie k tzv. pandektizácii občianskeho práva a najmä pandektizácii exegézy Ra-
kúskeho všeobecného občianskeho zákonníka) ovplyvnilo aj koncept držby.  
C. Putz vo svojom diele System des ungarischen Privatrechtes vydanom v roku 
1870 začína rozlišovať držbu a vlastníctvo keď tvrdí, že napriek tomu, že držba 
je faktickým základom vlastníctva, môže nastať situácia, že jedna osoba je drži-
teľom a druhá vlastníkom veci. Na rozdiel od Junga Putz tvrdí, že rímskoprávne 
kategórie ako possessio corporalis, naturalis, civilis neboli prevzaté do uhorského 
práva, pričom relevantným členením podľa uhorského práva je possessio iusta 

– iniusta a bona fidei- mala fidei. Possessio iusta sa zakladá na držbe nadobud-
nutej na základe platného nadobúdacieho titulu, pričom pomerne zužujúco sa 
possessio iniusta zakladá na držbe nadobudnutej vadne (violenta, clandestina). 
Druhé Putzovo členenie zodpovedá dobromyseľnej a nedobromyseľnej držbe. 46 
Držať možno len hmotné veci, v prípade držby nehmotných vecí uhorské právo 
používalo výraz quasi possessio alebo usus.47 

Pozostatky splývania držby a vlastníckeho práva v uhorskom práve nachá-
dzame ešte na začiatku 20. storočia u A. Almásiho, ktorý síce oba pojmy rozlišuje  

43 Alio modo autem prout in proposito possessionis aooelatione villa significatur & intelligitur.
44 JUNG, Johann. Darstellung des ungarischen Privatrechtes. Erster Band. Viedeň: B. Ph. Bauer, 

1818, s. 197.
45 JUNG, Johann. Darstellung des ungarischen Privatrechtes. Erster Band. Viedeň: B. Ph. Bauer, 

1818, s. 198 – 199.
46 PUTZ, Carl. System des ungarischen Privatrechtes. Viedeň: Manz, 1870, s. 105 – 106.
47 PUTZ, Carl. System des ungarischen Privatrechtes. Viedeň: Manz, 1870, s. 106.
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ale pokladá držbu za obmedzené relatívne právo na právne panstvo nad vecou 
(ein beschränktes relatives Recht auf Sachherrschaft) s poukazom na už citované 
Tripartitum 1.24.1.48 Išlo o vedomý odklon od rímskoprávneho konceptu, keďže 
všeobecný názor v romanistickej a civilistickej komunite od publikácie Savigny-
ho diela Das Recht des Besitzes v roku 1803 bol, že držba je len faktický stav a nie 
subjektívne právo. Relativita držby podľa Almásiho spočívala v jej účinkoch 
voči tretím osobám – držiteľ mohol byť oprávnený k držbe voči jednej oso-
be a nemusel byť oprávnený voči druhej. Pre Almásiho je relevantné členenie 
držby na pôvodnú a odvodenú a plnú a obmedzenú. Obmedzenie držby môže 
spočívať v jej rozsahu (napr. prípad spoločnej držby viacerých osôb) alebo v jej 
obsahu (napr. delená držba, ktorá nastane keď si pôvodný držiteľ ponechá časť 
svojej doterajšej držby ako hlavnú držbu a inej osobe prevedie bezprostrednú 
držbu ako v prípade nájmu veci).49 

Definitívny príklon k rímskoprávnej koncepcii nachádzame v recipovanom 
uhorskom práve na Slovensku. Podľa V. Fajnora a A. Zátureckého slovo držba 
znamená v práve ten stav, v ktorom niekto (držiteľ) niektorú vec vo svojom 
mene a pre seba má skutočne v moci, bez toho, že by sme skúmali, či má na 
to právo alebo nie. Držiteľ a vlastník nie sú teda totožné pojmy.50 Obdobne aj 
Š. Luby pokladá držbu za faktické panstvo and vecou, vykonávanú z vôle mať 
vec úplne alebo čiastočne ako svoju; teda držba predpokladá dvoje: faktickú 
moc nad vecou a vôľu mať vec ako svoju.51 Táto základná koncepcia ostala už 
nezmenená v modernom slovenskom civilnom práve (aj keď to sa nedá úplne 
konštatovať pri terminológii, keďže moderné civilné právo nepozná napr. Luby-
ho kategórie poctivej a nepoctivej držby).

Aj keď sa základná koncepcia držby postupne menila s recepciou rímskeho 
práva, prostriedky jej ochrany neboli výraznejšie zmenené až do prvej unifikácie 
civilného práva v Československu v roku 1950. Okrem obmedzenej svojpomo-
ci52 bol základným posesórnym retenčným ako aj rekuperačným prostriedkom  

48 ALMÁSI, Anton. Ungarisches Privatrecht. II. Band. Berlín : Gruyter, 1923, s. 4.
49 ALMÁSI, Anton Ungarisches Privatrecht. II. Band. Berlín : Gruyter, 1923., s. 5 – 6.
50 FAJNOR, Vladimír – ZÁTURECKÝ, Adolf. Nástin súkromného práva platného na Slovensku 

a Podkarpatskej Rusi. III. vydanie pôvodného diela. Bratislava : Heuréka, 1998, s. 66.
51 LUBY, Štefan. Základy všeobecného súkromného práva. Bratislava : Knižnica Vysokej obchodnej 

školy v Bratislave, 1944, s. 128.
52 Osoba, ktorej bola odňatá vec, môže do jedného roka vziať svojpomocne (bez súdnej inter-

vencie) späť vec od nezákonného držiteľa, ktorý ju nemôže odňať svojpomocne ani ju nemô-
že vymôcť sporom o sumárnu repozíciu. FAJNOR, Vladimír – ZÁTURECKÝ, Adolf. Nástin 
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ochrany držby tzv. sumárna repozícia, ktorá sa líšila od petitórnej ochrany, 
tzv. skutočného sporu o držbu a vlastníckej žaloby. Normatívnym základom 
sumárnej repozície bol 68. titul 1. knihy Tripartita novelizovaný zákonným  
čl. XXII/1802 o repozícii osôb násilne vypudených a zákonným čl. XIII/1807 
o repozícii osôb násilne vypudených.53 Podľa Almásiho podmienky na uplatne-
nie sumárnej repozície boli: (1) zakázaná svojvôľa (zásah tretej osoby do držby 
proti vôli alebo prinajmenšom bez vôle držiteľa), ktorá môže spočívať v odňa-
tí alebo rušení držby pričom protiprávnosť a zavinenie sú právne irelevantné,  
(2) zásah smerujúci proti držbe, ktorá aspoň jeden rok bola vykonávaná bez 
rušenia a neprerušene alebo ktorej oprávnenosť je iným spôsobom preukáza-
ná, (3) uplatnenie nároku na súde v priebehu jedného roka od zásahu pričom 
moment kedy sa držiteľ dozvedel o zásahu je právne irelevantný a (4) podanie 
žaloby alternatívne hlavným držiteľom, bezprostredným držiteľom alebo uni-
verzálnym sukcesorom držiteľa.54 

V. Fajnor a A. Záturecký síce tvrdia, že repozičný spor nemôže začať deten-
tor, ale za detentorov pre tento účel nepokladajú detentorov, ktorí držia na zá-
klade určitého právneho titulu. Požívateľ, záložný veriteľ, nájomník, árendátor 
mali teda aktívnu legitimáciu na začatie repozičného sporu, árendátor ale len 

súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. III. vydanie pôvodného diela. 
Bratislava : Heuréka, 1998, s. 67.

53 Tripartitum 1.68 podľa Štenpienovho prekladu (ŠTENPIEN, Erik. Tripartitum. Bratislava : Eu-
rokódex, 2008): 

 Článok 68 O tom, že tých, čo násilím obsadia majetky, je možné z nich násilím vyhnať
 Ďalej, keď sa niektorý človek násilím zmocní panstva, vnikne alebo iným spôsobom sa zamieša 

do takých majetkov a pozemkových práv [bonorum & iurium possessionariorum], ktoré prešli 
na iného a nie na neho, potom ten, kto má k týmto majetkom dedičskú moc a právo, môže 
uzurpátora počas celého roka silou a podobným násilím vyhodiť a vylúčiť z ich držby. Lebo  
v tomto prípade je dovolené násilie oplatiť násilím.

 § 1. A po uplynutí jedného roka je potrebné zakročiť proti uzurpátorovi zákonnými prostried-
kami a možno ho krátkym predvolaním alebo oznámením žalovať za nespravodlivé zabratie 
a uzurpáciu takýchto majetkov; a vtedy treba násilného uzurpátora potrestať hrdelným roz-
sudkom tak, ako by bol odňal majetky, ktoré niekto iný ovláda vlastnou rukou, lebo si násilím 
a násilnosťou prisvojil právomoc iného; ak v konaní žalobca dokáže, že tieto majetky nástup-
níckym právom prešli na neho.

 § 2. A to isté platí aj o násilnom obsadení tých pozemkových práv [iurium possessionariorum], 
ktoré niekto dlhodobo skutočne ovládal, že totiž ten, komu odňali panstvo nad majetkom 
môže, ak je schopný tak učiniť, do jedného roka rovnakým násilím uzurpátora vyhodiť a vy-
hnať.

54 ALMÁSI, Anton. Ungarisches Privatrecht. II. Band. Berlín : Gruyter, 1923, s. 13 – 15.
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za podmienky preukázania úhrady nájomného.55 Nezákonný držiteľ bol proti 
inému nezákonnému držiteľovi tiež chránený repozíciou.56 Žalobca v súlade 
s klasickým rímskym právom nemusel dokázať, že mal právo vec u seba držať, 
ale len dokázať, že vec bola skutočne v jeho držbe a že držba bola žalovaným 
odňatá alebo rušená násilím, tajne alebo zneužitím výprosy.57 Taktiež žalobca 
mohol súčasne s repozíciou žiadať náhradu škody, ktorú utrpel tým, že mu bola 
držba odňatá.58 

Po uplynutí ročnej lehoty od zásahu do držobného stavu sa mohol poškode-
ný držiteľ domáhať len petitórnej ochrany v tzv. spore o riadnu držbu začatom 
žalobou na ochranu riadnej držby. V tomto prípade však už žalobcovi nestačilo 
preukázať zásah do držby (žaloba bola k dispozícii aj keď k zásahu do držby vô-
bec nedošlo), ale skutočnosť, že žalobca nadobudol vec po práve. Od vlastníckej 
žaloby, ktorá mala reivindikačnú povahu, sa tento petitórny spor líšil tým, že 
nebolo potrebné preukázať vlastnícke právo. Pri elektívnej konkurencii vlastníc-
kej žaloby a žaloby na ochranu riadnej držby si žalobca spravidla vybral druhú 
žalobu vtedy, keď nevedel svoje vlastníctvo dokázať, ale len spravdepodobniť 
preukázaním nadobudnutia držby riadne a po práve.59 Žalobca bol úspešný 
v spore ak žalovaný nemal k veci žiadne právo alebo len slabšie právo (t.j. žalob-
ca mal k veci lepšie právo). Ak žalovaný má k veci rovnaké právo ako žalobca 
(t.j. rovnako silný právny titul), žalobca bol žalobne neúspešný.60 

Záver
Uskutočniť akýkoľvek definitívny záver o vplyve rímskeho práva na uhor-

skú koncepciu držby je časovo podmienené. Ako sme videli na meniacom sa 
doktrinálnom uchopení držby v uhorskom práve v priebehu 19. a 20. storočia 
od subjektívneho práva splývajúceho s vlastníckym právom (Kelemen, Jung) po 

55 FAJNOR, Vladimír – ZÁTURECKÝ, Adolf. Nástin súkromného práva platného na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi. III. vydanie pôvodného diela. Bratislava : Heuréka, 1998, s. 69. 

56 FAJNOR, Vladimír – ZÁTURECKÝ, Adolf. Nástin súkromného práva platného na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi. III. vydanie pôvodného diela. Bratislava : Heuréka, 1998, s. 68.

57 LUBY, Štefan. Základy všeobecného súkromného práva. Bratislava : Knižnica Vysokej obchodnej 
školy v Bratislave, 1944, s. 131. 

58 FAJNOR, Vladimír – ZÁTURECKÝ, Anton. Nástin súkromného práva platného na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi. III. vydanie pôvodného diela. Bratislava : Heuréka, 1998s. 67.

59 LUBY, Štefan. Základy všeobecného súkromného práva. Bratislava : Knižnica Vysokej obchodnej 
školy v Bratislave, 1944, s. 113. 

60 FAJNOR, Vladimír – ZÁTURECKÝ, Anton. Nástin súkromného práva platného na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi. III. vydanie pôvodného diela. Bratislava : Heuréka, 1998, s. 159. 
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faktické panstvo nad vecou nezávislého od vlastníctva (Fajnor, Záturecký, Luby), 
vplyv rímskeho práva bol značný. Tento trend však jasne vidíme až v 19. storočí 
a bol nepochybne spôsobený vplyvom nemeckej historickoprávnej školy ako 
dominujúcej školy jurisprudencie toho obdobia. Urobiť záver o vplyve rímske-
ho práva v skoršom období je problematickejšie. Aj keď je pomerne známe, že 
Štefan Verböczy bol pri tvorbe Tripartita ovplyvnený ius commune (inšpiráciou 
pre tripartíciu diela boli pravdepodobne Justiniánske Inštitúcie a cez ne ne-
priamo Gaius), nie je zrejmé, do akej miery bola aj podoba sumárnej repozície 
ovplyvnená ius commune. Pri absencii priamych odkazov alebo citácií z pri-
márnych zdrojov rímskeho práva možno len špekulovať, že sumárna repozícia 
bola ovplyvnená sumárnym posesórnym konaním (possessorium summarium), 
keďže obidve sledovali účel rýchleho obnovenia pokojného držobného stavu 
(preto išlo o sumárne konania), neskúmalo sa subjektívne právo k veci a boli 
prístupné aj detentorovi príp. držiteľovi, ktorý sa už neúspešne pokúsil o znovu-
získanie držby. Potvrdenie alebo vyvrátenie tejto hypotézy by však vyžadovalo 
dôslednejšiu textovú analýzu zdrojov ius commune, ktoré mohol mať Verböczy 
k dispozícii.

Podľa dochovaných zdrojov bola sumárne repozícia v praxi často aplikova-
ným inštitútom pre svoju širokú použiteľnosť – bola prípustná pri nedovolenom 
presunutí plotov či hraničných kameňov, neoprávnenom skosení lúk či pastvín, 
neoprávnenom umiestnení kameňa, smetí, snehu na pozemok iného atď. Žalo-
ba sa podávala na miestne príslušnom okresnom súde, ktorý prostredníctvom 
šetrenia na mieste spravidla do týždňa od podania žaloby usporiadal na zákla-
de repozície držobný stav. Ako bolo uvedené vyššie, tento právny stav trval do 
roku 1950. Súčasný právny stav, podľa ktorého predbežnú ochranu poskytujú 
obce a nie súdy (§ 5 OZ) je odôvodňovaný tým, že obce lepšie poznajú miestne 
pomery a situáciu a že sú subjektom bližšie ako súdy, preto môžu poskytnúť 
ochranu rýchlejšie a účinnejšie.61 O správnosti tohto názoru sa dá polemizovať, 
pričom zastávame názor, že sumárna repozícia nebola len historicky zaužíva-
ným inštitút na našom území, ale aj efektívnejším pre subjekty z hľadiska apli-
kácie. V prvom rade väčšina obcí nemá dostatok kvalifikovaných pracovníkov, 
ktorí by poznali rozdiel medzi petitórnou a posesórnou ochranou a z obáv pred 
vydaním protizákonného rozhodnutia zakladajúceho nárok na náhradu škody 

61 FEKETE, Imrich. Občiansky zákonník. Veľký komentár. 1. diel. Bratislava: Eurokódex, 2011,  
s. 71. 
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často odkazujú účastníkov na súd so žalobou, čím sa účel posesórnej ochrany 
marí. Aj keď obec už začne konanie podľa § 5, vedie v tejto veci správne konanie, 
v ktorom má lehotu na vydanie rozhodnutia 30 dní a v zákonne nikde nedefi-
novaných zvlášť zložitých prípadoch 60 dní s možnosťou ďalšieho predĺženia 
(§ 49 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších právnych 
predpisov). Poskytnutie rýchlej ochrany je preto len iluzórne a pri rekodifiká-
cii civilného práva by zákonodarca mal zvážiť možnosť návratu k tradičným  
a historicky osvedčeným inštitútom aj pri posesórnej ochrane. 
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RÍMSKE PRÁVO SÚKROMNÉ VO SVOJOM 
HISTORICKOM VÝVOJI  

A JUSTINIÁNSKOM SPRACOVANÍ

Róbert Brtko

Abstrakt
Príspevok z rôznych aspektov poukazuje na historický význam kodifikačné-

ho diela cisára Justiniána a to tak vo východnej ako i západnej Európe. Zásluhou 
ostražitej činnosti prétorov, klasických rímskych právnikov ako aj princepsov, 
bol zabezpečený kontinuálny vývoj rímskeho súkromného práva bez toho, aby 
sa tento vývoj fixoval na určité legislatívne znenie, ktoré by ho mohlo zabrz-
ďovať a fosilizovať. Dokonalosť rímskeho súkromného práva spočívala najmä 
v jeho dynamizme, plynulom vznikaní a organickej jednote, čo malo za ná-
sledok, že systém rímskeho súkromného práva prakticky neobsahoval právne 
medzery. V článku je akcentovaná skutočnosť, že rímske právo súkromné by 
sme dnes tak nespoznali, keby ono neprešlo svojim posledným špecifickým 
vývojom vo východnej časti ríše (justiniánska kodifikácia). Táto posledná fáza 
jeho vývoja už nebola organická, ale bola výsledkom stretu dvoch svetov (zá-
padného a východného), dvoch kultúr (rímskej a gréckej) a dvoch náboženstiev 
(pohanského a kresťanského).

Kľúčové slová:  Codex iuris civilis, justiniánska kodifikácia, cisár Justinián, ju-
risprudencia, kresťanstvo.

Abstract
The article from various aspects points to the historical significance of the 

codification work of Emperor Justinian in both eastern and western Europe. 
Thanks to the vigilant activity of the praetors, classical Roman jurists as well 
as princeps, the continuous development of private Roman law was ensured, 
without fixing this development to a specific legislative text that could hinder 
and fossilize it. The perfection of private Roman law consisted mainly in its 
dynamism, continuous arising and organic unity, which meant that the system 
of private Roman law contained essentially no loopholes. The article highlights 
the fact that we would not recognize private Roman law today if it did not go 
through its latest specific development in the eastern part of the empire (Justin-
ian’s codification). This last phase of its development was no longer organic, but 
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was the result of two worlds (western and eastern), two cultures (Roman and 
Greek) and two religions (pagan and Christian).

Keywords:  Codex iuris civilis, Justinian’s codification, emperor Justinian, juris-
prudence, Christianity

Takmer pred pätnástimi storočiami nastúpil na trón vo Východorímskej 
ríši v hlavnom meste Konštantínopole cisár Justinián (1. august 527), ktorého 
vládnutie bolo poznamenané snahou o obnovenie slávy niekdajšieho rímskeho 
impéria, nie však v jeho anticko-pohanskej podobe, ale v podobe helénsko-kres-
ťanskej. Preto sa pokúsil o dobytie teritórií, ktoré predtým patrili Západorímskej 
ríši (Afrika, Itália, Hispánia) a za tým účelom viedol nákladné vojny. V tejto 
oblasti však dosiahol len skromné úspechy. Justinián dúfal, že ďalším z pros-
triedkov obnovy Rímskej ríše bude jeho zákonodarná činnosť, o ktorej máme 
informácie priamo z jeho konštitúcií. K realizácii veľkého kodifikačného diela 
pristúpil hneď potom, ako nastúpil na trón. Trinásteho februára 528 zriadil ko-
misiu právnikov, z ktorých osobitne vynikol Tribonián. Pri tvorbe zákonníkov 
sa významne podieľali aj poprední profesori z právnických škôl v Bejrúte a Kon-
štantínopole. Tak ako to uvádzajú manuály rímskeho práva, celé kodifikačné 
dielo bolo zložené z piatich častí Codex, Digesta, Institutiones, Codex repetitae 
praelectionis a Novellae, a je dnes známe pod názvom Codex iuris civilis (zbierka 
občianskeho práva).

Je potrebné mať na pamäti, že publikáciou Kódexu v zrevidovanej podobe 
(Codex repetitae praelectionis) skončili Justiniánove kodifikačné práce. Záko-
ny, ktoré po vydaní tohto Kódexu za dlhé roky svojho panovania vydával, už 
neboli oficiálne zozbierané a usporiadané. Justinián od roku 534 vydával zá-
kony v gréčtine a nie latinčine. Takzvané Nové zákony (Novellae) zozbierali 
súkromné osoby a stali sa doplnením ku Corpus iuris civilis. Novely upravovali 
predovšetkým oblasť verejného práva (najmä cirkevného a správneho práva) 
a pre súkromné právo mali zásadný význam len pokiaľ išlo o dedičské právo 
(nov. 118 a nov. 127) a rodinné právo (nov. 22). Vo vzťahu k Digestam mali 
justinánske Novely derogačné účinky a to podľa pravidla: „lex posterior dero-
gat priori“ (neskorší zákon ruší zákon skorší). Preto napríklad konečnú úpravu 
dedičskej intestátnej postupnosti je nutné hľadať v Novelách a nie v Digestach 
alebo Kódexe. Naproti tomu uvedená derogačná zásada neplatila pokiaľ išlo 
vzájomný vzťah medzi Digestami, Inštitúciami a Kódexom a taktiež neplatila 
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ani vo vzťahu medzi jednotlivými normami vo vnútri každej z uvedenej kodi-
fikácie. Zákonodarca pracoval s fikciou, podľa ktorej všetky miesta vo všetkých 
troch zbierkach boli vydané v jednom čase, t. j. akoby v zbierkach neexistovali 
žiadne staršie a novšie normy. Táto fikcia však predpokladala, že medzi rôzne 
starými normami neexistovali obsahové nezhody, čo aj Justinián obzvlášť dával 
do pozornosti svojim kodifikátorom. Ale vyhnúť sa takýmto nezhodám v tak 
objemnom diele ako je justiniánska kodifikácia nebolo možné, preto v nej na-
chádzame leges geminate (zdvojené zákony), početné inkongruencie (nesúlady 
medzi normami), či rôzne antinómie medzi predpismi.

Justinián na označenie svojho kodifikačného diela použil jednoduchý ná-
zov „tria volumina“ (tri zväzky). Názov Corpus iuris civilis vznikol a ujal sa až 
v stredoveku. Z cisárskej konštitúcie Omnem (r. 533) sa dozvedáme, že Justiniá-
nove „tria volumina“ sa stali základným materiálom pre vyučovanie na právnic-
kých školách. Sám Justinián ich prehlásil za základ vyučovania na právnických 
školách a rozdelil látku na jednotlivé študijné roky: začínalo sa Inštitúciami 
a prvými štyrmi knihami Digest a končilo sa v piatom roku štúdiom Kódexu 
cisárskych nariadení.1 Tria volumina prenikli aj do úradov, súdnych a správ-
nych orgánov väčších miest.

Z druhej strany konštitúcia Tanta zas podáva svedectvo o tom, ako Justinián 
násilným spôsobom upevňoval moc svojich zákonov voči právnej vede, ktorú 
postavil do úlohy slúžky zákona. Jurisprudencii dovolil len mechanicky a sub-
sidiárne: a) doslovne prekladať zákony z latinčiny do gréčtiny, b) robiť výťahy 
z  jednotlivých ustanovení, c) zostavovať tzv. paratitla, t.j. usporadúvať vedľa 
seba paralelné miesta. Za účelom zamedzenia vzniku svárov a chaosu v práv-
nom poriadku Justinián prísne zakázal: a) kriticky študovať kodifikačné právne 
texty, b) komentovať zákony, c) vykladať zákony.2

Aj napriek týmto skutočnostiam si z odstupom času uvedomujeme histo-
rický význam tohto monumentálneho kodifikačného diela a to tak vo východ-
nej ako i západnej Európe. Justinánska kodifikácia sa stala základom vývoja 
byzantského práva. Po období vnútorných nepokojov došlo v 9. a 10. storočí 
za vlády cisárov macedónskej dynastie k rozkvetu právnej vedy na východe. 
Reformované a do gréčtiny preložené právo obsiahnuté v Corpus Iuris Civilis 
vydal v roku 907 cisár Leo VI. (886 – 912) v Bazilikách (cisárskych knihách). 

1 IUSTININIANUS, Flavius. Constitutio Omnem. 2 – 5.
2 IUSTININIANUS, Flavius. Constitutio Tanta. 19 – 21. 
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Neskôr sa právo bazilík vedecky sprístupnilo glosami a komentármi. Napokon 
v roku 1345 solúnsky sudca Konštantín Hermenopulos vydal skrátenú verziu vo 
forme príručky v 6 knihách, takzvaný Hexabiblos (Šesťknižie), v ktorom zhrnul 
zásady rímskeho práva platného na východe. Hexabiblos pretrval aj za tureckej 
nadvlády a po získaní nezávislosti od Tureckej ríše sa stal základom gréckeho 
súkromného práva až do účinnosti nového gréckeho občianskeho zákonníka 
z roku 1946.

V západnej Európe, predovšetkým v bývalej Západorímskej ríši, bol osud 
justiniánskych zbierok oveľa zložitejší. V čase sťahovania národov sa Germá-
ni dostali do kontaktu s rímskou právnou kultúrou, prevzali kresťanské idey 
a s nimi spojené rímske prvky. Súčasne začali vytvárať i svoje vlastné právo 
a to napodobňovaním rímskych právnych vzorov. Národné práva neobsaho-
vali pôvodné germánske právo. Vznikli spojením germánskeho prvku, rímskej 
antiky a kresťanstva.3 Na západe tak justiniánske zbierky upadli do zabudnu-
tia. O Kódexe, Inštitúciách a Novelách nejaké poňatie zostalo. Digesta však od  
7. storočia boli „nezvestné“. Od 11. storočia možno pozorovať zvýšený záujem 
o  štúdium rímskeho práva, čo súviselo s  rozmachom hospodárskeho života  
v talianskych stredovekých mestách. Bezprostredným podnetom bolo objavenie 
rukopisu Corpus Iuris Civilis v byzantskom meste Amalfi. Jeden z jeho odpisov 
sa dostal do Bologne, kde učiteľ rétoriky Irnerius (+1140) začal s prvou práv-
nickou výučbou.4

Od 12. storočia vznikali v Európe univerzity, v ktorých sa venovala po-
zornosť aj právu.5 Na univerzitách sa etablovala kanonistika (cirkevné právo) 
a v rovnakom období severnom Taliansku vznikla nová veda legistika, ktorá sa 
zaoberala svetským právom. Predmetom výskumu boli svetské zákony (leges), 
to znamená Corpus Iuris Civilis, nie vtedajšie obyčajové právo. Výučba práva 
prebiehala podľa scholastických metód. Corpus Iuris sa dopĺňal vysvetlivka-
mi, ktoré sa písali buď medzi riadkami (interlineárne glosy) alebo na okraje 
právnych textov (marginálne glosy). Podľa uvedenej činnosti sa títo právnici 

3 Porovnaj OGRIS, Werner – OLECHOWSKI, Thomas. Prvky európskej právnej kultúry. Wien 
– Bratislava : BVŠP, 2005, s. 30 – 35.

4 Na túto tému taktiež porovnaj KINCL, Jaromír. Dějiny římského státního zřízení a pramenu 
římského práva. In KINCL, Jaromír – URFUS, Valentin – SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 
Praha : C. H. Beck, 1995, s. 42 – 53.

5 Najstaršie univerzity vznikli pred rokom 1200 v Bologni, Paríži, Padove, Cambridgi a Mont-
pellieri.
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označovali ako glosátori. Je zaujímavé, že súčasťou právnického vzdelávania 
neboli grécke Novely a to pravdepodobne z dôvodu neznalosti gréckeho jazyka. 
Najväčší význam glosátorov spočíval v tom, že znovuobjavili a sprístupnili pô-
vodné rímske právo. Ich nedostatkom bolo to, že právne texty chápali dogma-
ticky a bez historického kontextu. Uvedené nedostatky glosátorov sa od konca 
13. storočia snažili odstrániť komentátori (resp. postglosátori), ktorí pôsobili 
v Itálii v 14. storočí až do prvej polovice 15. storočia. Svoju činnosť predovšet-
kým zamerali na výklad Corpus Iuris Civilis a na prispôsobenie rímskeho práva 
naliehavým potrebám praxe. Nepísali krátke glosy, ktoré sa sústreďovali na vy-
svetlenie určitého predmetu, ale písali obšírne komentáre ku Corpus Iuris Civi-
lis, za čo ich označovali pojmom komentátori. Najväčším prínosom glosátorov 
a komentátorov bolo odvodzovanie abstraktných právnych poučiek z Corpus 
Iuris Civilis a ich následné systematizovanie.6

Po stručnom predstavení osudov justiniánskej kodifikácie na východe a zá-
pade sa nám natíska otázka dôvodov životaschopnosti rímskeho súkromného 
práva. Podľa nášho názoru, skutočná príčina dokonalosti rímskeho súkrom-
ného spočíva v  jedinečnom spôsobe jeho tvorby. Jeho organický celok, jeho 
základné inštitúty sú takmer úplne mimo každej priamej zákonodarnej inhe-
rencie: zákon, lex comitialis, ktorý upravoval vzťahy v oblasti verejného práva, 
nezasahoval (iba ak sporadicky a obmedzene) do právnej oblasti vzťahov súk-
romného práva. Rovnako v Ríme nenachádzame fenomén legislatívnych zása-
hov do oblasti súkromného práva, ktorý by bol vyvolaný veľkými politickými 
zmenami a krízami.

Rímske právo súkromné, ktorého prvotnými prameňmi boli právne oby-
čaje, mravy (mores) ľudu a rodín, ďalej „usus frequenter servatus“ a „antiquitus 
probatus“ od najstarších čias až pád jednotnej ríše založením Konštantínopolu, 
sa postupne vyvíjalo, rozširovalo, umocňovalo a vybrusovalo prostredníctvom 
práce troch orgánov, ktoré na základe republikánskej ústavy nemali právotvor-
nú právomoc. Išlo o prétora, klasických rímskych právnikov (jurisprudenciu) 
a neskôr aj o cisára.7

Je to zvláštne, ale mohutný rozvoj rímskeho súkromného práva, ku ktorému 
došlo v posledných dvoch storočiach republiky, bol realizovaný koniec koncov 

6 Taktiež porovnaj HEUMANN, Hermann - SECKEL, Emil. Handlexikon zu den Quellen des 
römischen Rechts. Jena : Gustav Fischer, 1926.

7 ALBERTARIO, Emilio. Studi di diritto romano. Storia, metodologia, esegesi. Milano : Giuffrè 
editore, 1937, s. 57.
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v protiústavných formách, hoci platilo, že jediným riadnym zákonodarcom sú 
ľudové zhromaždenia a riadnymi zákonmi sú jedine návrhy zákonov riadne 
schválené ľudovým zhromaždením. Rimania správne tvrdili, že prétor nemal 
zákonodarnú moc a nemohol tvoriť občianske právo (praetor ius facere non 
potest), lebo jeho moc sa formálne obmedzovala na výkon súdnictva. Avšak 
v skutočnosti (de facto) významne prispieval k tvorbe súkromného práva a to 
prostredníctvom rôznych pomocných prostriedkov. Konkrétne išlo o to, že 
prétor z materiálneho hľadiska uznal nároky, ktoré boli civilnému právu cu-
dzie, alebo nepoužívaním zastaraných noriem a pripustením nových foriem 
zmierňoval prísnosť starého civilného práva. Týmto spôsobom sa právo bez zá-
sadného spolupôsobenia zákonodarcu prostredníctvom súdnej praxe prétorov 
prispôsobovalo hospodárskemu vývoju.8 Prétor teda fakticky zdokonaľoval súk-
romné právo prostredníctvom princípu zmluvnej dôvery (fides) a spravodlivosti 
(aequitas). Právotvorná činnosť prétora sa z formálneho hľadiska uskutočňovala 
pomocou nových technických prostriedkov (napr. prétorské žaloby, námietky, 
stipulácie, interdikty...).9

Tajomstvo tzv. dokonalosti rímskeho súkromného práva bolo spojené 
s právnou vedou (jurisprudenciou). Klasické rímske právo bolo hlavne dielom 
kvalitných rímskych právnikov a to aj napriek tomu, že oni neboli zákonodar-
covia a nemohli vytvárať nové právne normy, ako to v tom čase vykonával cisár, 
respektíve senát. To, čo vytvorili klasickí rímski právni učenci má historickí 
význam nielen pre ich vlastné dejiny, ale aj pre európsky vývoj práva. Aj cisár 
Justinián si uvedomil, že nie je možné prekonať klasické dielo rímskej jurispru-
dencie a preto obrátil svoju pozornosť na poklady minulosti a vybral z nich 
to, čo je prijateľné. Pravdepodobne vychádzal z predstavy, že spisy klasických  

8 Postupom času, ako sa mestský štát Rím rozrastal vo svetové impérium a ako sa v praxi začala 
pociťovať nepružnosť a prísna formálnosť rímskeho súkromného práva, vznikali nasledovné 
situácie. Začali sa objavovať nároky, ktoré sa síce javili ako spravodlivé, ale v zákonoch nemali 
oporu. Alebo z druhej strany, platili zastarané normy, ktorých aplikácia v pokročilejších po-
meroch sa javila ako nespravodlivá. V takýchto situáciách sa prétor (v súlade so zmyslom pre 
vyššiu spravodlivosť) odvažoval konať samostatne a z titulu autority svojho štátneho úradu 
povoľoval preskúmavanie sporných záležitostí i tam, kde nárok nemal oporu v zákone, alebo 
naopak zamietal súdne konanie tam, kde zákonná norma bola zastaraná. Na túto tému pozri 
ŠURKALA, Ján. Prétorské zásahy v rímskom deliktuálnom práve. In Majetkové a hospodářské 
trestné činy včera a dnes. Sborník z konference. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s. 13 – 20.

9 BLAHO, Peter – HARAMIA, Ivan – ŽIDLICKÁ, Michaela. Základy rímskeho práva. Brati-
slava : PraF UK, 1997, s. 38; BRTKO, Róbert. Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva 
v klasickom a justiniánskom období rímskeho práva. Bratislava : PraFUK, 2013, s. 69 – 94.
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rímskych právnikov obsahujú v zásade nezmeniteľné pravdy, ktoré sú použiteľ-
né pre všetky časy. Preto Justinián výňatky z ich spisov prevzal do svojich Digest, 
v ktorých je citovaných viac ako 40 prvotriednych právnikov.

Z činnosti klasických rímskych právnikov najväčší význam pre rozvoj sú-
kromného práva mali ich responsa (dobrovzdania) ku konkrétnym právnym 
prípadom. To znamená, že počnúc cisárom Augustom dostávali vynikajúci 
právnici právo poskytovať všetkým záujemcom odborné právnické rady, a to 
v mene cisára – „respondere ex auctoritate principis“.10 S touto činnosťou (res-
pondere) súvisela aj ďalšia významná aktivita rímskych právnikov a to tvorba 
odbornej právnickej literatúry (scribere): a) spisy určené na vyučovanie práva 
(napr. Institutiones, Regulae, Sententiae...); b) komentáre k ius civile a k ediktom 
prétorov a edilov; c) kauzistické spisy (napr. Responsa, Disputationes, Quaestio-
nes...); d) monografie (napr. De officio praefecti praetorio atď.). Teda klasickí 
rímski právnici platné právo (ius civile, ius honorarium, ius gentium a aj ci-
sárske právo) najmä vykladali a dôkladne vedecky spracovávali: zamýšľali sa 
nad právnymi normami do posledných možných dôsledkov; zvažovali všetky 
eventuality a logické vyústenie právnych noriem, skúmali vzájomné súvislosti 
právnych inštitútov, za účelom zdokonalenia procesnej ochrany hojne využívali 
analógiu a kreatívnym spôsobom rozvíjali určité princípy, ktoré boli v normách 
obsiahnuté alebo len naznačené. Takéto aktivity konali v úzkej súvislosti s pra-
xou. Uvedenú skutočnosť pôsobivo vyjadril taliansky básnik Giosué Carducci 
(+1907) týmito slovami: „Rimania boli národom, pre ktorý právo bolo poéziou“.11

Pokiaľ išlo o cisára, ten pred rímsko-helénskym obdobím (t.j. v čase prin-
cipátu) nebol zákonodarcom. Ešte Oktavián oficiálne nevydával žiadne zákony, 
pretože len kumuloval právomoci republikánskych magistrátov a tým prinále-
žalo právo len zákony navrhovať. Po zániku comítií sa mohol cisár obracať na 
senát, ale postupom času sa z týchto návrhov stala neskrývaná formalita, to 
znamená, že vplyv cisára na senát bol taký silný, že uznesenia senátu boli viac-

-menej spontánnym schválením princepsových prejavov (oratio principis). Ci-
sár však v období principátu mohol na súkromné právo pôsobiť aj iným spôso-
bom. Ako magistrátovi mu prináležalo aj právo vydávať vyhlášky (ius edicendi), 
na rozdiel od prétora nemusel svoje edikty vydávať pri nastupovaní do úradu 

10 Porovnaj Gai. Inst. 1, 7.
11 CARDUCCI, Giosuè. Selection from Carducci. Prose and Poetry. New York : General Books, 

2010, s. 138.



51

ríMSKe prÁvo SÚKroMnÉ vo SvojoM hiStoricKoM vÝvoji a jUStiniÁnSKoM Spracovaní 

a edikty nemali platiť len pre dobu vlády cisára. Vytvorili sa štyri formy cisár-
skych nariadení (constitutiones principum): edikty, reskripty, dekréty a mandáty. 
Medzi právnymi romanistami sa dlhodobo viedol spor, či tieto cisárske konšti-
túcie tvorili právo civilné alebo honorárne – súčasní romanisti sa prikláňajú 
k prvej alternatíve.

Vďaka ostražitej a múdrej činnosti prétorov, klasických rímskych právnikov 
a princepsov, bol zabezpečený kontinuálny vývoj rímskeho súkromného práva 
bez toho, aby sa tento vývoj fixoval na určité legislatívne znenie, ktoré by ho 
mohlo zabrzďovať a fosilizovať. Preto dokonalosť rímskeho súkromného práva 
spočívala v jeho:
a) obdivuhodnom dynamizme, ktorého základom bolo pružné prispôsobenie 

sa novým potrebám a vzťahom;
b) plynulom vznikaní, kde už jeho nefunkčné a zostarnuté časti samy o sebe 

vymreli a nové vitálne časti expandovali zásluhou ich vnútornej sily;
c) organickej jednote, čoho následkom bola skutočnosť, že systém rímskeho 

súkromného práva prakticky neobsahoval právne medzery – tento systém 
by sme mohli prirovnať k mohutnému stromu, ktorý každý rok ozelenie, 
vypučí a zažiari peknými kvetmi.

Pri skúmaní našej problematiky nemôžeme opomenúť ani to, že rímske prá-
vo súkromné by sme dnes tak nespoznali, keby ono neprešlo svojim posledným 
špecifickým vývojom vo východnej časti ríše. Táto posledná fáza jeho vývoja 
už nebola organická, ale bola výsledkom stretu dvoch svetov (západného a vý-
chodného), dvoch kultúr (rímskej a gréckej) a dvoch náboženstiev (pohanského 
a kresťanského). Celá východná časť Rímske ríše bola vlastne jedným veľkým ja-
viskom, na ktorom sa odohrával boj. Bol to už cisár Caracalla, ktorý v roku 212 
priznal rímske občianstvo všetkým slobodným obyvateľom provincií, čoho ná-
sledkom bola náhla zmena práva v provinciách. Ďalej cisár Konštantín v snahe 
posilniť ríšu založil Konštantínopol (r. 324 - 330), ktorý dostal italské právo (ius 
Italicum), senát a rôzne iné výhody, ale jeho prostredie bolo gréckeho a kres-
ťanského rázu. Počnúc Konštatínom možno pozorovať, ako do právnych textov 
prenikali zjednodušujúce koncepcie a pojmy primitívneho vulgárneho práva. 
Cisárovi Justiniánovi vďačíme za to, že svojou zákonodarnou aktivitou zachrá-
nil pre ľudstvo najdôležitejšie časti rímskeho súkromného práva. Z druhej stra-
ny prostredníctvom početných interpolácií a zásahov do klasických právnych 
textov zavinil to, že klasické právne texty už nepoznáme v ich rýdzej podobe. 
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Preto možno do istej miery súhlasiť s Emiliom Albertariom, že v tomto zmysle 
Justinán bol viac simplifikátorom a koordinátorom, ako veľkým právnym ino-
vátorom.12

Ale príčina životaschopnosti rímskeho súkromného práva sa prejavila aj 
vtom, že ono bolo spoločným produktom tak západnej ako aj východnej čas-
ti Rímskej ríše. Justinián totiž splnomocnil kompilátorov (komisiu právnikov), 
aby klasické rímske právo prispôsobili novým hospodárskym a sociálnym po-
merom rannej stredovekej spoločnosti. A tak v oblasti všeobecných princípov, 
rodinného a dedičského práva, vecného a záväzkového práva, viaceré staré rím-
skoprávne normy boli nahradené normami novými, podobne niektoré tradič-
né rímske inštitúty upadli do zabudnutia a ich miesto nastúpili nové koncepty 
a tendencie. Uvedené inovácie sa týkali napríklad vecného práva, kde vlastnícke 
právo už nebolo to prísne „dominium ex iure Quiritium“, ktoré ešte v neskorom 
rímskom období pamätalo v prvkoch svojej štruktúry na nadradené postave-
nie otca rodiny. Naproti tomu Justinián definitívne odstránil spolu s kategóriou 
mancipačných a nemancipačných vecí tak kviritské ako aj bonitárne vlastníc-
tvo a tým spôsobom, že vytvoril jednotný pojem vlastníckeho práva k všetkým 
druhom vecí. A v prehľade zmien a inovácií by sme mohli ešte veľmi dlho po-
kračovať. 

Nesmieme však zabudnúť ani na skutočnosť, že justinánska kodifikácia bola 
do istej miery inšpirovaná aj novým náboženstvom – kresťanstvom, ktorého 
duch zavial do celej rozsiahlej kodifikácie. Veď kresťanský cisár Justinián kodi-
fikáciou klasických právnych predpisov oživil klasické právo pohanských práv-
nikov. Komisia, ktorá uvedený zámer uskutočnila, sa musela riadiť direktívami, 
ktoré nemohli byť v rozpore s kresťanským učením, ktorého podstata spočíva 
v uskutočňovaní kresťanskej lásky voči blížnemu. Preto justiniánski interpoláto-
ri do klasických právnych textov vhodne vkladali slovné spojenia, ako napr. „ca-
ritas liberorum“, „naturalis caritas erga filios“, „caritas sanguinis“, „caritas pupilli“, 
na ktoré sa klasický právny poriadok vôbec neodvolával. V tejto súvislosti už  
v právnych textoch z poklasického obdobia13 a v konštitúciách cisára Justiniána 

12 ALBERTARIO, Emilio. Studi di diritto romano. Storia, metodologia, esegesi. Milano : Giuffrè 
editore, 1937, s. 65.

13 Výskumy právnych romanistov (najmä po II. svetovej vojne) poukazujú na skutočnosť, že 
množstvo „neklasických miest“ v klasických právnych textoch nie sú dielom právnika Triboni-
ána a jeho spolupracovníkov, ale že zmeny boli zrealizované už oveľa skôr, a to v poklasickom 
období.
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narazíme na odvolania na také hodnoty ako „benevolentia“, „benignitas“, „cari-
tas“, „clementia“, „humanitas“, „pietas“, ktoré v Ríme nájdeme v spisoch rétorov 
a filozofov, ale nie v dielach klasickej jurisprudencie.

V tomto zmysle by sme zas mohli konštatovať, že Justinián bol veľkým inová-
torom, pretože to čo bolo v jeho kodifikácii viac ľudské a živšie, bolo produktom 
jeho doby, resp. doby bezprostredne predchádzajúcej. Tým, že prijal nové právo 
do jednoty systému rímskeho práva a to bez toho, aby ho roztrieštil, uchoval 
pre ďalšie storočia najväčší poklad rímskej duchovnej kultúry. Čo na tom, že 
zvary medzi starým a novým právom neboli vždy perfektné, že jednoduchosť 
a elegancia klasickej jurisprudencie miestami utrpela, že v kodifikáciách je ne-
málo obsahových a formálnych nedostatkov? Najväčším prínosom Justinána 
pre ďalšie generácie právnikov je v tom, že zachránil najdôležitejšie časti rím-
skoprávnej učenosti a urobil ich pre našu kultúru použiteľnými a prístupnými, 
za čo mu patrí veľká vďaka. 
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TRADÍCIA RÍMSKEHO INTERDIKTU  
VČERA A DNES1

Darina Kmecová

Abstrakt
Príspevok prináša pohľad na jeden z archaických právnych inštitútov rím-

skeho práva, ktorý je známy pod pojmom interdictum – interdikt. Tento právny 
inštitút má bohatú aplikačnú históriu a jeho základné črty možno spoznávať 
vďaka prepracovanej kazuistike, ktorá od prípadu k prípadu formovala jeho 
charakter. Autorka sa cez názorovú rôznorodosť významných romanistov snaží 
nájsť počiatok, pôvod tohto špecifického právneho prostriedku mimožalobnej 
prétorskej ochrany. Skúma, kedy vznikla tradícia využívania interdiktu v pra-
xi rímskeho práva popri legisakčnom či formulovom procese. Poukazuje na dve 
protichodné nazerania na prvotné aplikačné zaradenie interdiktnej ochrany do 
ius civile a skúma, kam až siahajú jej korene. Príspevok ponúka náčrt základ-
ných medzníkov inštitútu rímskych interdiktov a polemizuje o dôvodoch jeho 
pomerne včasného vymiznutia z rímskej právnej úpravy. 

Kľúčové slová: interdikt, pôvod, rímske právo, súčasné právo

Abstract
The article gives an insight into one of the archaic legal institutes of Roman 

law known as interdictum – interdict. This legal institute has a rich application 
history and its basic features can be recognized by a sophisticated case history 
that has shaped its character from case to case. The author strives to find the ori-
gin of this specific legal remedy for out of action praetorian protection, through 
the diversity of opinion of important Romanists. It examines the tradition of 
use of interdict in the legal practice of Roman law in addition to legis actio or 
formula process. She points to two opposing views on the primary application 
of interdicts protection to ius civile and examines where the roots reach. The 
paper provides a sketch of the basic notices of the institute of Roman interdicts 
and questions about the reasons for its relatively timely disappearance from 
Roman law.

1 Tento príspevok bol spracovaný v rámci projektu VVGS-2016-272: „Vymožiteľnosť práva v kon-
texte vývoja spoločnosti – právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej 
praxe.“ 
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Interdikt ako právny prostriedok
Konflikt bol chtiac či nechtiac vždy súčasťou každodenného života akejkoľ-

vek väčšej či menšej skupiny ľudí. Spory vznikali od nepamäti medzi krajinami, 
krajmi a panstvami a boli neraz riešené nespočetným množstvom právnych či 
bezprávnych bojov. Toto bola realita aj života rímskej pospolitosti, ale neboli to 
len ďalekosiahle boje, ktoré ju vnútorne rozbíjali, práve naopak, boli to drobné 
rozbroje a konflikty vznikajúce často medzi bežnými obyvateľmi Rímskej ríše, 
susedmi, manželmi, znepriatelenými rodmi, ktoré bolo potrebné riešiť pre za-
chovanie sociálneho zmieru a jednoty. Táto skutočnosť trápila predstavených 
rímskej spoločnosti, a preto už pred vyše dvetisíc rokmi hľadali spôsoby, ako 
zjednodušiť a  zrýchliť vymoženie práv, a  tak vrátiť do spoločnosti poriadok  
a právnu istotu. Jedným z prostriedkov doplnenia ochrany verejných, súkrom-
ných, ale aj náboženských záujmov bol právny inštitút rímskych interdiktov, 
menej známy pre súčasnosť, ale o  to významnejší v histórii rímskeho práva 
popri klasickom rímskom procese. Tento špecifický typ právneho prostriedku 
popri rímskej actio zaujímavo a prospešne dopĺňal právny systém tým, že po-
skytoval právnu alternatívu jednoduchšieho a promptnejšieho riešenia konflikt-
ných situácií rôzneho druhu. 

Základná charakteristika rímskeho interdiktu je v romanistických kruhoch 
pomerne známa. Interdictum2 v rímskom práve predstavoval jeden z prostried-
kov mimožalobnej prétorskej ochrany, popri restitutio in intergrum (navráte-
nie do predošlého stavu), praetoriae stipulationes (prétorské stipulácie) a missio 

2 Pojem interdikt má svoj etymologický pôvod v latinskom jazyku, kde ho vyjadruje slovo in-
terdictum, čo v preklade znamená zákaz, príkaz, prétorovo rozhodnutie. Tento pojem však 
vznikol z latinského slovesa interdicere, čo znamená zakázať (niekomu niečo), dať niekoho do 
kliatby, vynesenie rozsudku prétorom ako zmierovacím sudcom, ale aj podávať vysvetlenie. Iný 
výklad pojmu interdikt uvádza, že interdictum vzniklo spojením dvoch latinských slov, a to in-
ter – medzi a dicere – hovoriť, nariadiť, čiže nariadenie medzi stranami. Uvedený etymologický 
pôvod prezrádza povahu interdiktu ako mimožalobného právneho prostriedku, ktorým prétor 
nariaďoval obvinenému (povinnej strane), aby niečo vykonal, alebo niečo vrátil, alebo sa zdržal 
určitého konania. Porovnaj Kolektív autorov. Enciclopedia Italiana, Di Scienza, Lettere ed Arti. 
vol. 19. Roma: Instituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani, 1933. s. 374.; 
ŠPAŇÁR, Július. Dictionarium latino-slovacum. Bratislava : Aedes Paedagogicae Slovacae, 1969, 
s. 338.; CONRAN, Edward. The interdict. Washington : The Catholic University of America, 
1930, s. 1.
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possessionem (navrátenie do držby).3 Základné definície interdiktu nájdeme 
v najznámejších prameňoch rímskeho práva, ako sú napríklad Gaiove Inštitúcie 
a Justiniánske Inštitúcie:

Gai. Inst. 4, 139: „Certis igitur ex causis praetor aut proconsul proncipali-
ter auctoritatem suam finiendis controversiis interpoint, quod tum maxime facit, 
cum de possessione aut quasi possessione inter aliquos centeditur. Et in summa aut 
iubet aliquid fieri aut fieri prohibet. Formulae autem et verborum conceptiones, 
quibus in ea re utitur, interdicta vocantur vel accuratius interdicta decretaque.“4

Inst. 4, 15: „Erant autem interdicta formae atque conceptiones verborum, qu-
ibus praetor aut iubebat aliquid fieri aut fieri prohibebat. quod tum maxime fa-
ciebat, cum de possessione aut quasi possessione inter aliquos contendebatur.“5

Právny inštitút rímskych interdiktov je bohato zastúpený aj v iných prame-
ňoch rímskeho práva, ako sú Justiniánske Digesta, ktoré jeho bohatú kazuistiku 
zhŕňajú v 43. knihe alebo Justiniánsky Kódex, ktorý sa jej venuje v 8. knihe. In-
terdicta, rozkazy alebo zákazy vydané prétorom na žiadosť jednej zo strán proti 
druhej strane slúžili akoby k „odstráneniu“ sporu medzi nimi, teda predstavo-
vali konanie, v ktorom sa prétor neobmedzoval na to, aby dohliadal, ako strany 
vo veci uzatvoria dohodu (litiskontestáciu), ale nadviazal na sporné prednesenie 
požiadavky zo strany žalobcu, pričom strane druhej adresoval svoj rozkaz alebo 
zákaz. Tým sa výrazne posilnilo postavenie magistratus maiores, ktorý skrze au-
toritatívnu povahu6 interdiktu realizovali svoju neohraničenú moc – imperium. 
Aj keď interdikt bol prétorom vydaný na podnet dotknutej strany alebo osoby, 

3 Porovnaj TALAMANCA, Mario. Istituzioni di Diritto Romano. Miláno: Dott. A. Giuffré editore, 
1990, s. 345 a nasl.

4 „Ve snaze ukončit rozepře, zasahuje tedy v určitých případech prétor nebo prokonsul autorita-
tivně svou mocí úřední. Nejčastěji to dělá tehdy, když mezi nějakými (osobami) vznikne spor 
o držbu či vztah, držbě podobný (quasi possessio). A úhrnem vzato, buď přikazuje, aby se něco 
stalo, anebo zakazuje, aby se něco stalo. Formule a slovní vyjádření, kterých při tom používá, 
nazývají se interdikty, anebo přesněji: interdikty a dekrety.“ Porovnaj KINCL, Jaromír. Gaius: 
Učebnice práve ve čtyřech knihách. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 298 – 299.

5 „Interdikty boli formálne slová, ktorými prétor alebo niečo nariadil alebo zakázal (iubet autem 
prohibebat). Urobil to predovšetkým vtedy, keď bola sporná držba alebo kvázi držba.“ Porovnaj 
BLAHO, Peter. Justiniánske Inštitúcie. Bratislava : IURA EDITION, 2000, s. 227. 

6 Autoritatívnosť rímskeho interdiktu definoval pojem principaliter, čo malo v spojitosti s in-
terdiktnou ochranou niekoľko významov. Jedným z nich bolo „na začiatku“, „najprv“ alebo 
„pred predložením dôkazov“, čo znamenalo, že interdikt bol prétorom vydaný aj bez bližšieho 
preskúmania skutkového stavu veci, resp. bez predloženia dôkazov, čím sa odlišoval od rímskej 
actio. Porovnaj VÁŽNÝ, Jan. Římský proces civilní. Praha : Melantrich A.S., 1935. 127 s.



57

traDícia ríMSKeho interDiKtU vČera a DneS 

ktorá konala vo verejnom záujme, ktorý bol porušený alebo ohrozený, prétor 
bol ten, ktorý od samého začiatku rozhodoval o jeho osude. 

Počiatky interdiktnej ochrany
Uvedené základné poznatky o právnom inštitúte rímskych interdiktov nám 

odhaľujú ich bazálne funkcie a ponúkajú nám pohľad do rímskeho civilného 
procesu v jeho jednotlivých časových obdobiach. Otázku, ktorú si však v súvis-
losti s týmto archaickým právnym prostriedkom vymožiteľnosti práv musíme 
položiť je, kam až siaha jeho tradícia? Odkedy môžeme datovať ich počiatočné 
zavedenie do praxe rímskych úradníkov? V ktorom medzníku rímskych dejín 
môžeme hľadať ich pôvod?

V otázke rímskych interdiktov, aj na základe nie príliš vysokého počtu prác7, 
ktoré sa venovali ich podrobnému skúmaniu, rýchlo narazíme na skutočnosť, 
že nepatrili k najznámejším, najskúmanejším a rozhodne nie dostatočne pre-
bádaným právnym prostriedkom, ktoré rímske právo zakotvovalo. Za základ-
ný dôvod rezervovanosti v záujme o tento právny inštitút medzi romanistami 
možno považovať, aj napriek rozmanitosti jeho aplikácie v rímskom práve, jeho 
pomerne včasné vymiznutie z neskoršej právnej úpravy a jeho nezachovanie 
a následné neprenesenie do novodobých kódexov. Princípy, na ktorých inter-
diktná ochrana stála, možno ostali zachované v súčasnej právnej úprave a sú 
čiastkovo prenesené do iných právnych inštitútov a prostriedkov ochrany, ale 
s pojmom interdikt a doslovným prevzatím interdiktnej ochrany v takej podobe, 
ako ju poznalo rímske právo sa už v aplikovateľnom práve súčasnosti pravdepo-
dobne nestretneme. Toto všetko poznačilo jeho skúmanie, a preto informácie 
o jeho počiatkoch, pôvode či prvotnom zavedení sú často vágne, nepodložené, 
či navzájom sa vylučujúce. Pôvod interdiktnej ochrany však s určitosťou môže-
me hľadať najmä v potrebe rímskej jurisprudencie zabezpečiť ochranu právnym 
záujmom, právam a nárokom, ktoré síce často požívali ochranu na podklade 
aplikácie iných právnych prostriedkov, ale táto bola nedostačujúca, alebo vo 
vymedzených prípadoch takúto ochranu nemali zabezpečenú vôbec. Posun 
v otázke počiatočnej úpravy interdiktov v rímskom práve uskutočnili nemeckí 

7 Medzi najznámejšie z nich patria nasledujúce monografie a traktáty: SCHMIDT, Carl Adolf. 
Das Interdiktenverfahren der Römer in geschichtlicher Entwickelung. Leipzig : Druck und Verlag 
von Breitkopf und Härtel, 1853, 350 s.; UBBELOHDE, Augusto. Comentario alle Pandette di 
Frederico Gluck libri 43 – 44. Milano: Societa editrice libraria, 1899, 844 s.; PFERSCHE, Emil. 
Die Interdicte des römischen Civilprocesses. Graz : Leuschner und Lubensky, 1888. 159 s. a iné.
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romanisti Schmidt a Ubbelohde, a taliansky romanista Vittorio Scialoja.8 Bol 
to však romanista Keller, ktorý vo svojej štúdii pripustil v systéme legis actiones 
konanie extra ordinem, o ktorom tvrdil, že ho prétor už v uvedenom období 
legisakčného procesu vykonával dekrétom alebo interdiktom.9 

Jednotliví romanisti začali počiatky interdiktnej ochrany hľadať v zavádzaní 
troch základných druhoch rímskeho procesu, v čase legisakčného, formulového 
a kogničného procesu. V postupnom skúmaní uvedených skutočností sa medzi 
romanistami začali vytvárať dva protichodné názory, pričom každý z nich videl 
prvotné zavedenie právneho inštitútu interdiktov v inom časovom období. Prvá 
skupina predpokladala interdiktnú ochranu už v čase aplikácie legis actiones, 
druhá skupina za základný časový medzník určila až zavedenie formulového 
procesu, dokonca až obdobie jeho postavenia ako riadneho typu konania, pri-
bližne v čase Rímskej republiky, kedy úplne nahradil prísne formálny proces 
piatich základných legisakcií.10 

V názorovej rôznorodosti sa vytvorilo niekoľko tvrdení, ktoré sa snažili nájsť 
počiatky interdiktnej ochrany v najstarších prameňoch rímskeho práva. Príkla-
dom je jedno z tvrdení romanistu Wacha11, ktorý prvotný medzník zavedenia 
interdiktnej ochrany situoval až do roku 215 pred Kr.:

Livio Ab Urbe condita 25, 1, 11: „M. Aemilio praetori urbis negotium ab sena-
tu datum est, eis religionibus populus liberaret. Is et in contione senatus consultum 
recitavit et edixit, ut quicumque libros vaticinos precationesve aut artem sacrifi-
candi conscriptam haberet, eos libros omnes litterasque ad se ante Kal. Apriles 
deferret, neu quis in publico sacrove loco novo aut externo ritu sacrificaret.“ Wach 
opisoval a svoju pozornosť upriamoval na slovné spojenie „neu quis in publico 
sacrove loco novo aut externo ritu sacrificaret“. Na uvedené formulácie pouka-
zoval najmä z dôvodu, že v nich videl nepriamy odkaz na použitie interdiktnej 

8 Porovnaj SCHMIDT, Carl Adolf. Das Interdiktenverfahren der Römer in geschichtlicher Entwic-
kelung. Leipzig: Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, 1853, 350 s.; UBBELOHDE, Au-
gusto. Comentario alle Pandette di Frederico Gluck libri 43 – 44. Milano : Societa editrice libra-
ria, 1899, 844 s.; SCIALOJA, Vittorio. Procedura civile romana: esercizio e difesa dei diritti. Rím: 
ARE, 1936, 370 s.

9 Porovnaj KELLER, Friedrich Ludwig. Der Romische Civilprozess und die Actioneni. Leipzig : 
Tauchnitz, 1883. § 22.

10 GANDOLFI, Giuseppe. Contributo allo studio del processo interdittale romano. Milano : Giuffré, 
1955, s. 117.

11 KELLER, Friedrich Ludwig. Der Romische Civilprozess und die Actioneni. Leipzig : Tauchnitz, 
1883. pozn. 863. 
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ochrany pod záštitou zdanlivo korešpondujúceho interdiktu ne quid in loco sa-
cro fiat alebo interdiktu ne quid in loco publico vel itinere fiat, ktoré sú zakotve-
né v 43. knihe 6. a 8. titule Justiniánskych Digest. Iní romanisti, Ubbelohde či 
Biscardi, sa s uvedeným názorom Wacha nestotožňovali. Apelovali na fakt, že 
okrem podobnosti formulácií s vybranými druhmi interdiktov nič nenasvedčo-
valo tomu, že uvedená stať odkazovala na ich použitie, práve naopak, to, že v da-
nom výroku absentuje pojem interdictum, nepodopiera možnosť jeho vtedajšej 
aplikácie. Preto uvedený medzník považovali za nedôveryhodný.12 

Iný názor vyslovil romanista Burchardi13, ktorý hľadal a videl prvotnú in-
formáciu o zavedení interdiktnej ochrany v Paulovom diele Fragmenta Vaticana 
310 a 311:

310 – „Perficitur donatio in exceptis personis sola mancipatione vel promissio-
ne, quoniam neque Cinciae legis exceptio obstat neque in factum si non donationis 
causa mancipavi vel promisi me daturum; idque et divus Pius rescripsit.“

311 – „Sed in persona non excepti sola mancipatio vel promissio non perficit 
donationem. In rebus mobilibus etiamsi traditae sint, exigitur, ut et interdicto 
utrubi superior sit is cui donata est, sive mancipi mancipata sit sive nec mancipi 
tradita.“

Uvedené časti diela odkazujú na lex Cincia, ktorú datujeme do roku 204 
pred. Kr., zároveň však používajú pojem interdicto utrubi, ktorý nápadne po-
ukazuje na jeden z držobných interdiktov – interdictum utrubi. Na podklade 
týchto skutočností Burchardi vyslovil názor, že interdikt utrubi už v čase apli-
kácie lex Cincia musel existovať, čo znamená, že interdiktná ochrana by mala 
siahať minimálne do uvedeného obdobia. Ubbelohde sa k takémuto chápaniu 
neprikláňal, aj keď vo svojej práci naň odkazoval, avšak v duchu nie dostatočne 
verifikovateľného medzníka interdiktnej ochrany. Ubbelohde tejto formulácii 
pripisoval s najväčšou pravdepodobnosťou technické použitie pojmu interdikt, 
spolu s pojmom utrubi, pričom predpokladal, že pojem interdicto tu bol pou-
žitý skôr ako všeobecný pojem zákaz, ako výsledok doktrinálneho spracovania 
klasickej judikatúry, k čomu sa vo svojej práci prikláňal aj romanista Schmidt.14 

12 Porovnaj BISCARDI, Arnaldo. La protezione interdittale nel processo romano. Padova: CEDAM, 
1938. s. 95. a UBBELOHDE, Augusto. Comentario alle Pandette di Frederico Gluck, libri 43 – 44. 
Miláno : Societa editrice libraria, 1899. s. 652.

13 Porovnaj BURCHARDI, Georg Christian. Lehrbuch des Romischen Rechts II. Stuttgart : A Lie-
sching, 1854. s. 153.

14 Porovnaj UBBELOHDE, Augusto. Comentario alle Pandette di Frederico Gluck, libri 43 – 44. 
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Medzi iné viac či menej overiteľné medzníky dejín, ktoré mohli priblížiť 
prvotné zakotvenie inštitútu interdiktov do rímskeho práva, bolo napríklad pre-
zentovanie jednej z Plautových komédií pod názvom Stichus v roku 200 pred. 
Kr.15 Tento neprávnický text však nepriamo informuje o interdikte utrubi, čo 
podčiarklo skutočnosť, že už v tomto období bola jeho aplikácia v spoločnosti 
známa, a teda v uvedenom období už právny inštitút interdiktov musel existovať. 
Tento názor zastávali viacerí romanisti ako Bekker, Keller, Ubbelohde či Biscar-
di.16 Ďalší medzník datujeme v období aplikácie formulového procesu a súvisí 
s lex Agraria z roku 111 pred. Kr.17 

Medzi významnejšie diela, ktoré približujú právne zakotvenie interdikt-
nej ochrany sú Cicerove diela – Pro Tullio a Pro Caecina18, ktoré sú spome-
dzi už uvedených diel novšieho dáta a možno ich zaradiť do obdobia rokov 72  
a 69 pred Kr., kedy ich Cicero predniesol. Tieto diela podávajú informáciu 
najmä o interdiktoch držobnej ochrany a tiež o predchodcovi držobných in-
terdiktov interdikte quod vi aut clam. Úryvky z Cicerových diel možno podľa 
uvedených rokov datovať do obdobia aplikácie formulae in factum. Gandolfi 
však uvažoval o tom, že keďže pracujú (aj na uvedené obdobie) s pomerne  

Miláno : Societa editrice libraria, 1899, s. 651.
15 Porovnaj Plautus „Stichus“ - 5, 4, 14: „Sagar. Uter amicam utrubi adcumbamus? St. abi tu sane 

superior.“ a 5, 5 9: „Steph. utrubi accumbo? Sa. utrubi tu vis? Steph. cum ambobus volo nam am-
bos amo.“

16 Porovnaj BEKKER, Ernst Immanuel. Die Aktionem des romischen Privatrechts: Pratorisches 
richterliches kaiserliches Recht. Berlin: F. Vahlen, 1873, s. 56.; KELLER, Friedrich Ludwig. Der 
Romische Civilprozess und die Actioneni. Leipzig : Tauchnitz, 1883, pozn. 863.; UBBELOHDE, 
Augusto. Comentario alle Pandette di Frederico Gluck, libri 43 – 44. Miláno: Societa editrice lib-
raria, 1899, s. 650.; BISCARDI, Arnaldo. La protezione interdittale nel processo romano. Padova :  
CEDAM, 1938. s. 103.

17 Lex Agraria 18-19: „Sei quis eorum, quorum ager supra scriptus est, ex possessione vi eiectus est, 
quod eius is quei eiectus est possederit, quod neque vi neque clam neque precario possederit ab eo, 
quei eum ea possessione vi eiecerit: quem ex h. l. de ea re in ious deicere oportebit, sei is quei ita 
eiectus est, ad eum de ea re in ious adierit ante eidus Martias, quae post h. l. rog. primae erunt, 
facito, utei is, quei ita vi eiectus est, in eam possessionem unde vi eiectus est, restituatur.“

18 Pro Tullio 19, 44: „Fuit illud interdictum apud maiores nostros de vi, quod hodie quoque est.“
 Pro Caecina 13, 36: „Qui dies totos aut vim fieri vetat aut restitui factum iubet, qui de fossis de 

cloacis, de minimis aquarum itinerumque controversiis interdicit...“
 Pro Caecina 16, 45: „At vero hoc quidem tam vetus est et maiorum exemplo multis in rebus 

usitatum...“
 Pro Caecina 17, 49: „Quid destrusum dicesne? Nam eo verbo antea Praetores in hoc interdicto uti 

solebant...“
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archaickými pojmami, ako sú napríklad apud maiores nostros, vetus est et  
maiorum exemplo, antea, fuit či solebant, musia byť a s veľkou pravdepodob-
nosťou sú omnoho staršieho dáta. Na podklade týchto poznatkov Gandolfi ne-
vylučoval, že interdikty, s ktorými pracuje Cicero v uvedených prejavoch boli 
aplikované omnoho skôr, ešte v čase legis actiones.19 Svoje tvrdenia podopiera 
poznatkami viacerých romanistov, ktorí predpokladali, že interdikty, keďže po-
skytovali ochranu záujmom, ktorým poskytoval ochranu formulae in factum, 
z časového hľadiska museli byť do civilného práva zakotvené ešte pred tým-
to formulovým procesom, pretože ich zakotvenie do ius civile by po zavedení 
formulae in factum už nemalo zmysel.20 Aj to bol jeden z dôvodov, prečo nie-
ktorí romanisti (ako napríklad Schmidt, Ubbelohde a Scialoja) začali pôvod 
interdiktnej ochrany skúmať už za aktívnej aplikácie legis actiones, pričom prišli 
k záveru, že interdikty v porovnaní s legisakčnými žalobami boli prepracova-
nejšie, mali širší záber, boli všeobecnejšie a zjednodušovali civilný proces, teda 
skôr pripomínali menej formálnu aplikáciu formulového procesu, a preto sa 
domnievali, že ich pôvod možno vidieť buď ešte pred zavedením formulového 
procesu, alebo v rovnakom čase popri vytváraniu formulového procesu. 

Z uvedeného nám teda vyplýva hneď niekoľko dôležitých skutočností. In-
terdikty sa svojím charakterom približovali k formulovému procesu, avšak ne-
možno vylúčiť ani prameňmi podloženú historickú blízkosť s legisakčným pro-
cesom. Na podklade týchto poznatkov možno s určitosťou tvrdiť, že počiatky 
interdiktov siahajú do obdobia pred naším letopočtom a na základe prevažu-
júcich názorov romanistov možno predpokladať, že ich prvotná aplikácia bola 
uskutočnená už v období 2. storočia pred Kr., resp. v klasickom období v druhej 
polovici Rímskej republiky. Postupným vývojom a zdokonaľovaním interdikt-
nej ochrany sa zastrešila bohatá oblasť rôznorodých práv a právnych záujmov. 
Ich počet sa dnes odhaduje na približne 60 druhov interdiktov.

19 GANDOLFI, Giuseppe. Contributo allo studio del processo interdittale romano. Milano : Giuffré, 
1955, s. 121.

20 O prepojenosti interdiktnej ochrany a ochrany zabezpečovanej formulovým procesom hovoria 
aj obdobné právne prostriedky, za použitia ktorých sa jeden či druhý proces aplikoval. Príkla-
dom sú interdictum Salvianum – actio Serviana, interdictum de migrando – actio pigneraticia. 
Porovnaj METZGER, Ernest. An Outline of Roman Civil Procedure. In Roman legal tradition, 
č. 9, Glasgow : University of Glasgow School of Law, 2013, s. 1 – 30. 
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Namiesto záveru
Rímsky interdikt má bohatú históriu, o čom niet najmenších pochýb, avšak 

aj napriek prepracovanej kazuistike, množstve prípadov, na ktoré sa v minu-
losti aplikoval, princípom na ktorých bol postavený, dnes by sme ho už márne 
hľadali v niektorom z právnych poriadkov súčasného práva. Napriek mnohým 
právnym prostriedkom, zásadám či terminologickému bohatstvu rímskeho prá-
va, ktoré sa stalo súčasťou novodobých kódexov práva, nielen slovenský právny 
poriadok už s uvedeným právnym inštitútom nepracuje. Dôvodom je možno 
skutočnosť, že aj napriek jeho rýchlemu vývoju pomerne skoro, oproti iným 
právnym inštitútom, vymizol z aplikačnej praxe a v rímskom práve bol úplne 
zatienený jednoduchými žalobami. 

Pôvod, ktorým sa tento právny inštitút vyznačoval však dokazuje, že jeho 
aplikácia v praxi, najmä v rímskom klasickom práve, bola viac než žiaduca. Po-
čet pribúdajúcich druhov interdiktov znamenal jeho postupné zdokonaľovanie 
a vyššiu mieru prepracovanosti, čo však mohlo v neskorších obdobiach spôsobiť 
stratu prehľadnosti, neformálnosti a jednoduchosti, čo boli základné dôvody 
jeho prvotného zavedenia do aplikačnej praxe. Aj napriek týmto negatívnym 
predpokladom právny inštitút rímskych interdiktov rozšíril ochranu práv a roz-
ličných právnych záujmov, v čase jeho zavedenia zmiernil prílišný formalizmus 
rímskeho procesného práva, rozšíril pôsobnosť prétora ako vyššieho rímskeho 
magistráta a v neposlednom rade obohatil históriu o nové možnosti nazerania 
na vymožiteľnosť práva v spoločnosti.

Kontaktné údaje:

JUDr. Darina Kmecová
darina.kmecova@student.upjs.sk
Katedra dejín štátu a práva, PF UPJŠ Košice
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VZNIK MANŽELSTVA NA POČIATKU 20. STOROČIA 
A TRADÍCIE VIDIECKEJ KOMUNITY

Miriam Laclavíková

Abstrakt
Štúdia podáva právnohistorický pohľad na inštitút manželstva v období 

konca 19. a začiatku 20. storočia s medzníkom v zásadnej právnej úprave v po-
dobe zákona o manželskom práve (zák. čl. XXXI/1894). Súčasne sa usiluje o et-
nologický náčrt uplatnenia/neuplatnenia zásadnej zmeny, ku ktorej zavedením 
obligatórneho civilného sobáša došlo, so záverečným konštatovaním v podobe 
duálneho chápania aktu uzavretia manželstva v rurálnej katolíckej slovenskej 
societe, a to jednak ako zmluvy (občianskoprávny význam) a jednak ako svia-
tosti (kánonický význam). 

Kľúčové slová:  vznik manželstva; zák. čl. XXXI/1894 o manželskom práve;  
obligatórny civilný sobáš; tradície slovenskej roľníckej rodiny

Abstract
This legal-history research paper sheds light on marriage during the late 19th 

and early 20th centuries, with focus on the Law no. XXXI adopted in 1894 (the 
Marriage Act). Within ethno-linguistic framework, it also takes a closer look 
on how the society accepted the obligatory civil marriage requirement formu-
lated in the Marriage Act. It reports on understanding the marriage in the rural 
Slovak community as a contract (civil law institute) and as a sacrament (canon 
law institute).

Keywords:  Marriage Conclusion; The Law no. XXXI of 1894 (The Marriage 
Act); Obligatory Civil Marriage; Traditions of the Slovak Rural  
Family.

Úvod
Rodina mala, má a pre vývoj ľudského pokolenia vždy bude mať mimoriad-

ny, a vo svojej podstate, aj nezastupiteľný význam. Bola ochrankyňou hodnôt, 
ktorých význam stále nezoslabol, a to prostredníctvom inštitútu manželstva, 
ktorý po dlhý čas vývoja našej spoločnosti stál na počiatku individualistickej 
rodiny, pôvodne existujúcej aj popri rodine kolektívnej. V štúdii sa pokúsime 
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upriamiť pozornosť na postupnú premenu charakteru manželských vzťahov 
v prvej polovici 20. storočia, ktorú začali kodifikačné práce na uhorskom Man-
želskom zákone z roku 1894 (zákon o manželskom práve zák. čl. XXXI/18941). 
V rámci jeho prípravy dochádza k stretu konzervatívnej nábožensky orientova-
nej predstavy chápania inštitúcie manželstva a liberálnej predstavy, založenej na 
náboženskej tolerancii a chápaní manželstva ako občianskoprávneho inštitútu.2 
V praxi sa riešili najmä otázky formy uzavretia manželstva (cirkevná alebo civil-
ná forma) a otázky prípustnosti a následne konkrétnej úpravy rozvodu manžel-
stva.3 Načrtnutá zásadná zmena začala narúšať tradičný model rodiny a otriasla 
dovtedy stabilným rodinným (manželským) právom, ktoré podliehalo úprave 
príslušných cirkví (vzhľadom na prevahu katolíckeho obyvateľstva predpisom 
kánonického práva). V štúdii sa pokúsime zachytiť skutočné fungovanie štátnej 
úpravy vzniku manželstva a jej chápanie v reálnom živote vidieckej komunity. 
Štúdia si nekladie nárok na úplnosť, je skôr snahou o preukázanie symbiózy hl-
boko zakorenených, a v istej komunite vžitých, právnych obyčají a tradícií spo-
jených s uzavieraním manželstva a právnej úpravy manželského práva4 danej 
štátom, ktorá v zásadnej miere otriasla tradičným a roky fungujúcim systémom. 

Právny rámec uzatvárania manželstva na počiatku 20. storočia
Na začiatku 20. storočia bol základným prameňom rodinného (presnejšie 

manželského) práva5 zákonný článok XXXI/1894 o manželskom práve,6 noveli-
zovaný v prvej ČSR zákonom č. 320/1919 Sb z. a n. (tzv. manželská novela). Pri-
jatie zákona o manželskom práve, ktorý bol na Slovensku platný do roku 1949, 
sprevádzala búrlivá spoločenská i parlamentná diskusia, ľudové zhromaždenia, 

1 Nadväzujúcimi úpravami boli zák. čl. XXXII/1894 o náboženskom vyznaní detí a XXXIII/1894 
o matrikách.

2 MOSNÝ, Peter – HUBENÁK, Ladislav. Dejiny štátu a práva na Slovensku. Košice : Aprilla, s.r.o, 
2008, s. 130.

3 BIANCHI, Leonard a kol.: Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu 
1848 – 1945. I.: 1848 – 1918. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1971, s. 309.

4 V rámci rodinného práva sa odlišovalo tzv. manželské právo, ktoré sa považovalo za základné 
v tom zmysle, že len uzavretím manželstva a dosiahnutím jeho reprodukčného účelu sa zakla-
dali reálne rodinné väzby. 

5 Manželské právo bolo v danej dobe chápané ako súhrn právnych noriem upravujúcich vznik 
a zánik manželstva, a tiež aj práva a povinnosti manželov a bolo chápané ako súčasť všeobec-
ného súkromného práva.

6 LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriána. Pramene práva na území Slovenska II.  
(1790 – 1918). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, s. 300.
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nepokoje, protesty a vôbec strety liberálne a konzervatívne orientovaných poli-
tikov a ich stúpencov. Zásadným argumentom liberálov bola potreba pokroku, 
presadenie sekularizmu a zníženie vplyvu cirkvi s jasnými cieľmi v podobe ob-
ligatórneho civilného sobáša, významového posunu inštitútu manželstva (svia-
tosť versus zmluva) a prípustnosti rozvodu.7 Silným argumentom bola aj potre-
ba zjednotenia predpisov manželského práva, nakoľko v Uhorsku danej doby 
sa pri uzavieraní manželstva uplatňovalo osem rôznych konfesijných systémov 
(osem sobášnych poriadkov).8 Napätie medzi katolíckou cirkvou a štátom, s do-
sahom na celú spoločnosť, kulminovalo v rokoch 1890 – 1895.9 Prvý návrh 
zákona o povinnom civilnom sobáši z roku 1892 viedol k demisii vlády grófa 
Gyulu Szapáryho (1890 – 1892). Druhý návrh bol podaný a schválený v roku 
1894 a stal sa jednou zo zásadných úprav kabinetu ministerského predsedu  
S. Wekerleho10.  

7 MALINIAKOVÁ, Erika. Zákon o manželskom práve a parlamentné rozpravy v Uhorsku v roku 
1894. In: Forum Historiae, 9, 2015, č. 1, s. 95.

8 LANCZOVÁ, Ingrid. Legálna separácia manželov – právno-historický exkurz. In: TUROŠÍK, 
Michal – ŠEVČIKOVÁ, Andrea (eds.): Zborník z II. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie 
Banskobystrické dni práva na tému ,,Kvalita normotvornej a aplikačnej stránky zákonnosti ako 
determinant právneho štátu. Sekcia dejín štátu a práva a teórie práva. Banská Bystrica : Belia-
num, 2017, s. 63.

9 Vatikánske noviny L´Osservatore Romano dňa 24. februára 1894 uverejnili nasledovnú správu: 
„Vo všetkých politických kruhoch, a to aj tých, ktoré sú mimo parlamentnej sféry, prevláda taký 
nepokoj, dokonca až podráždenie mysle, ktoré nikdy nevládlo priebehu rokovaní o zmiešaných 
manželstvách, ani v priebehu rokovaní o vojenských právnych predpisoch či o administratívnej 
reforme. Už viac týždňov na všetkých verejných miestach, ako aj v súkromných domoch sa neho-
vorí o inom, ako o civilnom sobáši. Kamkoľvek idete, či už si vypiť pohár piva, alebo do kaviarne 
popíjať šálku kávy, nemáte pokoj: dokonca aj poslíčkovia na námestí a lampári nehovoria o ničom 
inom, ako o civilnom sobáši“. Citované podľa: MALINIAKOVÁ, Erika. Zákon o manželskom 
práve a parlamentné rozpravy v Uhorsku v roku 1894. In: Forum Historiae, 9, 2015, č. 1, s. 97.

10 Dolná snemovňa parlamentu o návrhu reformy manželského práva rokovala vo februári 
a v marci roku 1894 a z tohto rokovania vyvstali tri návrhy, presnejšie tri varianty spôsobu 
uzavretia manželstva (vládny návrh povinného civilného sobáša; Apponyiho návrh civilného 
sobáša „z nutnosti“; Urgonov návrh fakultatívneho spôsobu uzavierania manželstva). Dolná 
snemovňa prijala vládny návrh v pomere hlasov 281 za a 106 proti. Horná snemovňa začala 
o návrhu rokovať 7. mája 1894 a po štvordňovom rokovaní návrh zákona v hornej snemovni 
neprešiel (za hlasovalo 118 a proti bolo 140 členov hornej snemovne). Návrh zákona o man-
želskom práve sa vrátil na prerokovanie do dolnej snemovne, ktorá ho 21. mája 1894 opätov-
ne schválila. Politická kríza a aj nezhody medzi predsedom vlády Wekerlem a panovníkom 
Františkom Jozefom narastali. K opätovnému prerokovaniu návrhu v hornej snemovni došlo  
21. júna 1894 a výsledok hlasovania tesne (v pomere hlasov 128 za a 124 proti) rozhodol o pri-
jatí vládneho návrhu manželského zákona. Za pokračujúcej politickej krízy panovník Franti-
šek Jozef po dlhom „mlčaní“ dňa 9. decembra 1894 sankcionoval ďalekosiahlu reformu  



66

PRÁVNE TRADÍCIE STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY

Zákonný článok o manželskom práve z roku 1894 (MZ) sa vyhol striktnému 
definovaniu inštitútu manželstva, i keď jeho jasné ohraničenie od sviatostného 
chápania inštitútu manželstva a príklon k civilnému zmluvnému chápaniu je 
viac než zrejmý. Právna veda daného obdobia sa viac-menej ustálila na chápa-
ní manželstva ako zmluvy.11 Manželstvo malo teda vznikať ako civilný inštitút 
zmluvou snúbencov, pri ktorej prejavili osobne a súčasne pred štátnym úrad-
níkom a dvoma svedkami vzájomný súhlas, že chcú spolu žiť v manželstve12. 
Manželstvo tak malo byť zbavené vplyvu cirkvi. Po danom prejave vôle oboch 
snúbencov prehlásil štátny úradník (zvyčajne ním bol príslušný matrikár)13 
snúbencov (daného muža a ženu) za manželov (§ 39 ods. 2 MZ). Takto uzav-
reté manželstvo sa zapísalo do matriky manželstiev. Práve vo forme uvedené-
ho prejavu vôle spočívala najradikálnejšia zmena, ktorú zákon o manželskom 
práve zakotvil, a to zavedenie obligatórnej civilnej (štátnej) formy uzavretia 
manželstva. V tomto ohľade išlo o skutočne revolučný počin v smere k sekula-
rizácii rodinného práva v Uhorsku, ktorý bol len vyústením stretu liberalizmu 
a konzervativizmu, presnejšie snáh o novú podobu nacionálneho14 a na libe-
rálnych základoch budovaného uhorského štátu na jednej strane a snáh o za-
chovanie všetkého „starobylého“ na strane druhej. Uvedený stret sa pre-
javil ako spor medzi katolíckymi a liberálnymi kruhmi o charakter a povahu  

manželského a rodinného práva s dosahom na oslabenie moci Katolíckej cirkvi v Uhorsku 
stelesnenú do troch úprav (zák. čl. XXXI/1894 o manželskom práve; zák. čl. XXXII/1894 o ná-
boženskom vyznaní detí a XXXIII/1894 o matrikách). Wekerleho vláda krátko na to podala 
demisiu. Bližšie: MALINIAKOVÁ, Erika. Zákon o manželskom práve a parlamentné rozpravy 
v Uhorsku v roku 1894. In: Forum Historiae, 9, 2015, č. 1, s. 99 – 107. 

11 Osobitne možno spomenúť názory Sztehla, Raffaya a Csákyho. Bližšie sa téme venoval aj HEN-
NER, Kamil. O uherském právu manželském. Praha : Nákladem vlastním. Tiskem Aloisa Wies-
nera v Praze, 1904, s. 71.

12 HENNER, Kamil. O uherském právu manželském. Praha: Nákladem vlastním. Tiskem Aloisa 
Wiesnera v Praze, 1904, s. 71.

13 § 29 zákonného článku XXXI/1894: „Do manželstva treba vstupovať pred občianskym úradní-
kom. Občianskym úradníkom je: správca matriky; prvý úradník municípia; nadslúžný; mešťanos-
ta v meste so sriadenou radou; diplomatický zástupca, konsul rakúsko-uhorskej monarchie a ich 
námestník, v medziach splnomocnenia od uhorskej vlády.“

 § 30 zákonného článku XXXI/1894: „Manželstvo pokladá sa za uzavreté pred občianskym úrad-
níkom, keď toho, pred kým uzavreté bolo, verejná mienka za občianskeho úradníka pokladala, 
vyjmúc ten prípad, keď obe stránky vedeli o protive toho. Také uzavretie, ktoré sa neudialo pred 
občianskym úradníkom, mocou zákona nepokladá sa v žiadnom prípade za manželstvo.“

14 GÁBRIŠ, Tomáš. Právo a dejiny. Právnohistorická propedeutika. Krakow : Spolok Slovákov 
v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012, s. 50. 
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manželstva15 a o kompetenciu rozhodovať v manželských veciach. Ako konšta-
tuje Šošková tento „zápas“ sa nakoniec skončil presadením názoru, že štát má 
manželstvá regulovať a tým pádom ustanovil aj ním požadované formálne nále-
žitosti. K príliš veľkému odklonu od cirkvou stanoveného „vzoru“ však pri nich ne-
došlo.16 Základným kompromisom bolo nedefinovať manželstvo (zmluva versus 
sviatosť) v texte Manželského zákona z r. 1894, i keď, ako bude načrtnuté ďalej, 
spoločenský vývoj v podmienkach rurálnej slovenskej society toto rozlišova-
nie a zmenu charakteru manželstva v podstate neakceptoval. Právna úprava 
nevylučovala, aby sa snúbenci následne rozhodli, či po uzavretí manželstva 
civilnou formou uzavrú manželstvo aj cirkevnou formou. Konštatovať mož-
no, že práve cirkevná forma uzavretia manželstva a jeho sviatostný charakter 
(resp. v ľudovom ponímaní sviatostno-zmluvný charakter) bola v našich pod-
mienkach vžitá a nespochybniteľná. Po uzavretí civilného manželstva bol štátny 
úradník povinný upozorniť manželov, že uzavretím manželstva touto formou 
ešte nevyhoveli svojej náboženskej povinnosti. Duchovný alebo iný predstaviteľ 
náboženskej obce, ktorý by pripustil uzavretie cirkevného manželstva bez toho, 
aby strany preukázali, že už predtým uzavreli manželstvo civilné, bol sankciono-
vaný normami trestného priestupkového práva (pokuta, väzenie).17 Výnimkou 
z vyvodenia trestnej zodpovednosti bolo uzavretie manželstva v ohrození života 
(na smrteľnej posteli). Aj v tomto prípade sa však na takto (teda len cirkevne) 
uzavreté manželstvo neviazali žiadne právne následky.18

15 V 18. storočí, kedy začínala sekularizácia manželského práva, sa problémom stala otázka 
presného vymedzenia manželstva oproti konkubinátu. Areligiózny právny poriadok potre-
boval manželstvo výslovne postaviť na princípe formálneho konsenzu – manželskej zmluvy.  
Problém ďalej pokračoval v spore, či má byť manželstvo sviatosťou alebo zmluvou v čisto ci-
vilistickom zmysle. Zápas medzi katolíckymi hodnostármi a tzv. liberálmi sa potom násled-
ne prejavil v oboch častiach bývalej rakúsko-uhorskej monarchie rôzne - v Rakúsku v časovo 
skorej konkrétnej právnej úprave (§ 44 ABGB), v Uhorsku neskôr pod vplyvom modernejších 
názorov v „neúprave“ (uhorský zák. čl. XXXI/1894 o manželskom práve) pojmu manželstva 
v príslušných zákonoch. ŠOŠKOVÁ, I.: Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej 
kodifikácie rodinného práva 1949. Banská Bystrica : Belianum, 2016, s. 50. 

16 ŠOŠKOVÁ, Ivana. Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie rodinného 
práva 1949. Banská Bystrica : Belianum, 2016, s. 49.

17 FAJNOR, V. – ZÁTURECKÝ, A.: Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej 
Rusi. III. vydanie pôvodného diela. Šamorín : Heuréka, 1998, s. 394.

18 V tejto súvislosti je zaujímavé spomenúť rozhodnutie NS ČSR, č. Rv IV 9/32, podľa ktoré-
ho koakvizícia (t. j. majetok spolunadobudnutý manželmi za trvania manželstva vznikala len 
v prípade manželstva uzavretého v súlade s § 30 ods. 2 zák. čl. XXXI/1894 (obligatórny civilný 
sobáš). Ak teda muž a žena uzavreli (za účinnosti zák. čl. XXXI/1894) manželstvo len pred  
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Pre vznik platného manželstva sa z formálneho hľadiska v zmysle MZ vy-
žadovalo :

 – aby snúbenci osobne uzavreli manželskú zmluvu (snúbenci museli byť 
prítomní osobne - zastúpenie MZ nepripúšťal a súhlas musel byť prejavený 
jasne a zrozumiteľne. V zmysle platnej právnej úpravy bol úradným jazykom 
maďarský jazyk a všetky úradné akty sa museli vykonať v danom jazyku. 
Ak snúbenci neovládali maďarský jazyk, nastať mohli dve situácie, v závis-
losti od toho, či štátny úradník rozumel sám reči snúbencov alebo nie. Ak 
reči snúbencov rozumel sám, osobne tlmočil snúbencom príslušné otázky 
zisťujúce ich vôľu uzavrieť manželstvo; v opačnom prípade bol povinný za-
bezpečiť prísažného prísediaceho alebo iného tlmočníka viazaného prísa-
hou. Predmetné okolnosti sa zaznamenali aj v matričnom zápise. K uzav-
retiu manželstva zvyčajne dochádzalo v úradnej miestnosti a verejne, avšak 
na žiadosť strán mohol štátny úradník verejnosť vylúčiť, prípadne umožniť 
uzavretie manželstva aj na inom mieste (často v prípade choroby niektorého 
zo snúbencov);

 – aby túto zmluvu uzavreli pred príslušným štátnym orgánom (matrikár, 
župan, predseda sedrie, mešťanosta, diplomatický zástupca);

 – aby túto zmluvu uzavreli pred dvoma svedkami (svedkovia museli byť 
starší ako 16 rokov a  spôsobilí pochopiť dosah daného právneho úkonu 
uzavretia manželstva. Ustanovenie § 43 MZ riešilo situáciu uzavretia man-
želstva bez svedkov, prípadne len s jedným svedkom a pred príslušným štát-
nym úradníkom. V tomto prípade, ak manželia žili spolu po dobu jedného 
roka ako muž a žena, uvedené faktické spolužitie dostatočne pred verejnos-
ťou preukazovalo úmysel žiť spolu ako manželia, a teda nahrádzalo účasť 
svedkov. Konvalidácia manželstva nastávala od momentu daného manžel-
ského súhlasu (ex tunc).

Zostávajúce formálne požiadavky (napr. aj opomenutie prehlásenia štátneho 
úradníka, že muž a žena uzavreli manželstvo podľa zákona) nemali na platnosť 
uzavretého manželstva vplyv, nakoľko len súhlasná vôľa oboch snúbencov mala 

rabínom, tento druh partnerstva (zväzku) nebolo možné pokladať za manželstvo. Rozhodnutie 
Najvyššieho súdu ČSR, č. Rv IV 9/32 (Úradná sbierka, V. č. 1185), zo dňa 16. februára 1933. 
Citované podľa: Úradná sbierka Rozhodnutí Najvyššieho súdu Československej republiky vo 
veciach občianskych z právnej oblasti. Bratislava: Nakladateľ a vydavateľ Právnická Jednota na 
Slovensku v Bratislave za podpory Ministerstva spravedlnosti, 1934.
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konštitutívny charakter.19 Manželský zákon neobsiahol legálnu definíciu man-
želstva a odborné i laické ponímanie inštitútu manželstva oscilovalo medzi chá-
paním manželstva ako zmluvy či jeho chápaním ako sviatosti, ktorej podstatou 
je manželský súhlas. 

Manželská novela (zákon č. 320/1919 Sb z. a n., kterým sa mění ustanovení 
občanského práva o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překáž-
kách manželství označovaná (najmä v českých krajinách, Morave a Sliezsku) 
ako „rozlukový zákon“20) účinná od 14. júla 1919 mala vo vzťahu k územiu 
Slovenska menej reformný potenciál než vo vzťahu k českému územiu21. Vo 
vzťahu k uzavretiu manželstva manželská novela zaviedla fakultatívny civilný 
sobáš22, čo možno na českej strane chápať ako ústupok politickým stranám ka-
tolíckej orientácie23, za cenu ktorého sa vo vzťahu k českým krajinám podarilo 
dosiahnuť uzákonenie rozluky i pre manželstvá katolíkov (i keď z taxatívne vyme-
dzených dôvodov.24 Ustanovenie § 12 manželskej novely umožnilo tým, ktorí už 
uzavreli manželstvo civilnou formou uskutočniť aj následný cirkevný obrad25, 
t. j. uzavrieť manželstvo aj v zmysle predpisov katolíckej cirkvi. Naopak to ale 
nebolo možné26; teda tí, ktorí uzavreli manželstvo cirkevným spôsobom, už 

19 HENNER, Kamil. O uherském právu manželském. Praha: Nákladem vlastním. Tiskem Aloisa 
Wiesnera v Praze, 1904, s. 72.

20 VESELÁ, Renata a kol.: Rodina a rodinné právo – historie, současnost a perspektivy. Praha : 
Eurolex Bohemia, 2005, s. 76.

21 Dokladá to aj skutočnosť, že jedným z návrhov podaných hneď na historicky prvej schôdzi 
Revolučného Národného zhromaždenia československého dňa 14. novembra 1918 bol návrh 
Dr. Boučka a spol. týkajúci sa reformy manželského práva požadujúci laicizáciu inštitútu man-
želstva. Návrh presadzoval obligatórny civilný sobáš a rozlučiteľnosť manželstva. Pozri bližšie: 
Návrh Dr. Boučka a soudruhů, aby vydán byl zákon kterým se mění některá ustanovení zá-
kona občanského o právu manželském (tisk č. 1). Záznam z rokovania z 1. schôdze Národné-
ho zhromaždenia československého v roku 1918. [on-line]. Stenoprotokoly. 1. schůze. Čtvrtek  
14. listopadu 1918. [cit. 2017 08 08]. Dostupné na internete: http://www.psp.cz/eknih/1918ns/
ps/stenprot/001schuz/s001004.htm

22 KADLECOVÁ, Marta – SCHELLE, Karel – VESELÁ, Renata – VLČEK, Eduard. Vývoj českého 
soukromého práva. Praha : Eurolex Bohemia, 2004, s.116.

23 Uvedené kompromisné stanovisko bolo zrejmé aj z celej dikcie manželskej novely.
24 ŠOŠKOVÁ, Ivana. Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie rodinného 

práva 1949. Banská Bystrica : Belianum, 2016, s. 20.
25 § 12 zákona č. 320/1919 Sb z. a n. „Stranám občansky již oddaným je dáno na vůli, chtejí-li se 

podrobiti také obřadům církevním. Přejí-li si snoubenci pouze sňatek církevní, konají se vyhlášky 
a oddavky u příslušného duchovního správce ...“

26 Podobne to fungovalo aj v režime zák. čl. XXXI/1894 po uzavretí obligatórneho civilného so-
báša mohol, ale nemusel nasledovať aj cirkevný obrad. 
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nemohli dodatočne uzavrieť civilné manželstvo.27 Manželská novela mala vo 
všeobecnosti za cieľ zaviesť sekularizovaný pohľad na inštitút manželstva do 
českej súdobej spoločnosti a obmedziť vplyv katolíckej cirkvi v tejto oblasti. Pre 
Slovensko uvedená úprava priniesla mierne modifikovaný efekt, na jednej stra-
ne potvrdila výsadné postavenie katolíckej cirkvi pri uzatváraní manželstiev  
(v sledovanej rurálnej slovenskej societe ich bola väčšina), na strane druhej 
mierne a nenásilne podsúvala sekularizáciu v smere zmeny pohľadu na man-
želstvo – ako na inštitúciu, ktorá môže patriť do pôsobnosti štátu a jeho orgánov. 

Verejným oznámením budúceho manželstva boli ohlášky (zák. čl. XXXI/1894), 
resp. od účinnosti manželskej novely č. 320/1919 vyhlášky manželstva. Kým 
podľa úpravy manželského zákona r z. 1894 absencia ohlášok znamenala zaka-
zujúcu prekážku pri uzavretí manželstva (manželstvo ako také však bolo platné, 
zúčastnené osoby boli sankcionované v zmysle noriem priestupkového práva); 
existencia vyhlášok manželstva (od účinnosti manželskej novely) sa stala jed-
nou z (dišpenzovateľných) podmienok platnosti manželstva. Vzhľadom na väč-
šinové, a aj štúdiou sledované, katolícke obyvateľstvo, spomenieme cirkevný 
spôsob uzavretia manželstva, kedy sa ohlášky (vyhlášky) a aj samotné uzavretie 
manželstva uskutočňovali pred príslušným duchovným správcom. Ešte podľa 
Ostrihomského rituálu (17. st.)28, používanom na našom území do prvej po-
lovice 20. storočia, ohlášky vykonával farár odetý v bielom rúchu, v domácom 
jazyku ľudu, a ak by sa do dvoch mesiacov po ohláškach sobáš neuskutočnil, 
bolo potrebné ich zopakovať, ak biskup neustanovil ináč. V súvislosti s obra-
dom v ňom bolo spomenuté, že kňaz vykonal prísahu jednotlivo pre ženícha 
a pre nevestu pri zložení ich pravých rúk na sväté relikvie tak, že predriekal 
slová prísahy, ktoré opakoval najprv ženích a potom nevesta. Kňaz ich po-
tom, posvätených svätenou vodou, v pokoji prepustil a pokračoval v slávení 
sv. omše podľa rímskeho misálu. Otázky a odpovede pre ženícha a nevestu pri 
sobášnych obradoch boli nasledovné: ,,Pitam sa teba na tvoju kresťanskú vie-
ru, abis mne povedél, syli zadavanij zginu osobu alebo nie slubilly manželstvo 
ziadnej druhei osobe mimo tegto pocitvvei osobi? Milugešli tuto poctivu osobu? 
Chcešli sebe vvziat za pravu av vernu manzélku? Pitam sa teba po druhie, abis 
mne oznamil na tvvogu vvieru krestánsku, niel mezi vvami neyakeho krvvneho  

27 FAJNOR, Vladimír – ZÁTURECKÝ, Adolf. Nástin súkromného práva platného na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi. III. vydanie pôvodného diela. Šamorín : Heuréka, 1998, s. 395.

28 Slovenský text príhovoru In JUDÁK, Viliam. Ostrihomský rituál. In Slovenské pohľady, 2015, 
č. 4. Martin: Matica slovenská, s. 9.
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priatelstva, svvagerstva, kmotrovstva lebo neyakei ginej prekazki, kteraby medzi 
vvami stavv manzélsky prekaziť mohla?“29 Podľa manželskej novely, ktorá upra-
vila občianske aj cirkevné vyhlášky, sa cirkevné vyhlášky vykonali v troch svia-
točných dňoch (tri nedele) a k platnosti manželstva bola potrebná aspoň jedna 
vyhláška. Napokon, dodnes v ľudových frazeologizmoch existuje otázka: „Už Ťa 
zhodili z kancľa?“ alebo „Kedy vás zhodia z kancľa?“ (vo význame či si alebo ste 
už mal(i) ohlášky manželstva). 

Právny rámec uzavretia manželstva a tradície slovenskej roľníckej rodiny
Zásadným poznatkom ku ktorým etnologické a národopisné štúdie došli 

bolo, že „slovenská roľnícka rodina, ktorá si uchovala črty nedielovej rodiny, 
tvorí hranicu medzi typom rodiny západnej a východnej Európy“30 (pomysel-
nou hranicou mal byť región Záhorie, t.j. oblasť Malých Karpát). Závery etno-
logických výskumov a výskumov historickej demografie na slovenskom a čes-
kom území (Kohútová, Horská, Čáňová, Fialová, Maur) dokazujú, že slovenská 
rodina má veľa spoločných čŕt s východoeurópskou rodinou (viacpočetnosť, 
nedielna rodina) a česká rodina so západoeurópskou, resp. so stredoeurópskym 
variantom severozápadnej Európy (model jednonástupníckej rodiny). V období 
počiatku 20. storočia teda možno upriamiť pozornosť na nasledovné charakte-
ristické črty slovenskej roľníckej rodiny: 

 – viacdetnosť;
 – spoločný viacgeneračný život troch až štyroch generácií (dedo a jeho syno-

via, resp. nedielni bratia);
 – manželstvo charakterizované skorými sobášmi a pomerne nízkym sobáš-

nym vekom a včlenením do širšej (viacgeneračnej) rodiny.
Z národopisných výskumov (komentovaných v citovanej monografii Tradí-

cie slovenskej rodiny) je zrejmé, že:
 – priemerný sobášny vek v Čechách a na Slovensku na začiatku 20. storočia 

bol rozdielny a možno ho hodnotiť podľa veku matiek (v roku 1920 na Slo-
vensku pripadlo na 1000 žien vo veku od 15 – 19 rokov31 34,4 živo narode-
ných detí; v českých krajinách 15,1 živo narodených detí);

29 LANCZOVÁ, Ingrid. Vplyv Katolíckej cirkvi na formu uzavretia manželstva na území Sloven-
ska v historickom priereze. In MOSNÝ, Peter – LACLAVÍKOVÁ, Miriam (eds.). Právno-histo-
rické trendy a výhľady I. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016, s. 114 – 115.

30 BOTÍKOVÁ, Marta – ŠVECOVÁ, Soňa – JAKUBÍKOVÁ, Kornélia. Tradície slovenskej rodiny. 
Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 29 a s. 31.

31  Absolútna neplatnosť manželstva sa viazala na vek 12 rokov.
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 – celkový populačný prírastok v roku 1920 na Slovensku predstavoval na  
1000 žien 4276,5 živo na rodených detí v českých krajinách 2963,5 (údaje 
pochádzajú z Atlasu obyvateľstva ČSSR vydaného v roku 1962).

Uzavieranie manželstva v tradičnom slovenskom roľníckom prostredí bolo 
jednou z najvýznamnejších sviatočných udalostí. Na začiatku 20. storočia trva-
la tradičná svadba tri až päť dní, okrem samotného predsvadobného obdobia 
zahŕňajúceho pytačky, zásnuby, ohlášky, pozývanie hostí na svadbu a vlastnú 
prípravu svadby. Ako konštatuje Jakubíková,32 svadba predstavovala „bohatý 
a zložitý komplex obradov a zvykov, ktoré boli prejavmi obyčajového práva, kul-
tu predkov, mágie, morálky, etiky, liturgie, ľudového umenia a zábavy. Množstvo 
a rozvinutosť, vysoký stupeň obradnosti a záväznosti svadobných obyčají pou-
kazuje na význam, aký sa v roľníckom prostredí prikladal založeniu novej rodi-
ny. Potvrdzuje to aj účasť širokého okruhu príbuzenstva, susedstva i lokálneho 
spoločenstva na svadbe svojich členov.“ Predsvadobné obrady ako aj svadba sa 
v tradičnom roľníckom prostredí vnímali ako dialóg a dohoda (zmluva) dvoch 
rodín33, v rámci ktorých mali ženích a nevesta spočiatku viac - menej len pasív-
ne funkcie a priebeh svadby a prípravu obradov mali na starosti vybraní zástup-
covia rodín (krstní rodičia novomanželov - často boli svedkami pri sobáši práve 
krstní otcovia). Zástupcami mladomanželov boli tzv. prví družbovia (prvá dru-
žica a družba), ktorí obaja viedli pár k oltáru, družba skladal mladuche veniec, 
tancoval s ňou ako začepčenou prvý tanec a pod. Aj ich odev nasvedčoval „za-
stupovanie“ novomanželského páru s kultovým dosahom oklamania zlých síl.

Svadobní rodičia mali tiež rozhodujúce slovo pri výbere manželského part-
nera, avšak určite nešlo len o pasívne spájanie majetkov. Ako dokazujú národo-
pisné výskumy, veľká časť manželstiev (vzhľadom na približne rovnaké sociálne 
postavenie manželov a presadzovanú zásadu endogamných manželstiev34) bola 
uzavretá mimo tradične mylne vnímaného „spájania majetkov či rolí.“ Zis-
ťovanie súhlasu rodičov nevesty s prípadným uzavretím manželstva (ktoré  

32 BOTÍKOVÁ, Marta – ŠVECOVÁ, Soňa – JAKUBÍKOVÁ, Kornélia. Tradície slovenskej rodiny. 
Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 173 – 174.

33 BOTÍKOVÁ, Marta – ŠVECOVÁ, Soňa – JAKUBÍKOVÁ, Kornélia. Tradície slovenskej rodiny. 
Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 174.

34 Na hornej Orave sa do dnešných dní zachoval zvyk penalizovať uzatváranie exogamných man-
želstiev – ide o tzv. prípravu brány. Ženích pochádzajúci z inej dediny/mesta si musel (miestami 
aj doteraz musí) vykúpiť nevestu od dediny/rovesníkov, ktorí mu zahatajú cestu bránou. Tra-
dične ide o určitý finančný obnos a naturálie. Vyskytuje sa aj existencia viacerých brán. 
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v podstate predstavovalo potvrdenie dohody o manželstve pred dedinskou ko-
munitou), bolo známe ako tzv. priezvedy a nasledujúcim aktom boli pytačky, na 
ktorých sa zúčastňoval len ženích so svojím krstným otcom. Ženích mal for-
málne pasívnu úlohu, pytač (krstný otec) jednal s rodičmi dievčaťa a samotnú 
budúcu nevestu zavolali až neskôr. 

Po pytačkách sa v dome nevesty potvrdila dohoda o uzavretí manželstva, pre 
ktorú sa neskôr vžil názov zásnuby, označované tiež pojmami ako „rukoviny“ 
(staroslovanský výraz)35, „zdávky“, „prstienkovanie“, „vera“ alebo „svatanky“. 
V najširšom význame zásnuby predstavovali v danej miestnej komunite zaužíva-
né obradné úkony s následným právnym významom, uskutočňované zväčša bez 
ingerencie cirkvi na báze starobylých zvykov a obyčají. Pokiaľ ide o ich priebeh, 
spájalo sa s nimi podávanie či zväzovanie rúk, prípitok, bozk a výmena darov 
(spočiatku to boli napríklad časti odevu ako šatka, topánky či košeľa; jedlo – ko-
láč alebo jablko; neskôr tiež prsteň).36 Podobne ako v úprave rímskeho a káno-
nického práva, sa odovzdanie a prevzatie snubného daru považovalo za dôkaz 
uzavretia zmluvy o zasnúbení a jej súčasťou bola aj dohoda o zaplatení škody 
(často vo forme poena dupli), ktorá mala zohľadniť materiálnu škodu či ujmu 
na cti.37 Obdobie snúbenectva trvalo v roľníckom prostredí pomerne krátko 
a zvyčajne sa krylo s obdobím ohlášok (3 týždne). Etická norma si vyžadovala 
časté návštevy ženícha v dome nevesty (nikdy nie naopak). V tomto období sa 
konalo aj niekoľkonásobné pozývanie svadobných hostí.

V svadobný deň sa pripravovalo samotné veselie, konané v domoch nevesty 
a ženícha. Pred sobášom mala veľký význam tzv. odobierka – emotívnejšia  
a symbolickejšia v dome nevesty (ktorá zvyčajne odchádzala z rodičovského 

35 Pozri bližšie aj JÁGER, Róbert. Lingvisticko-etymologická analýza najstarších termínov rodin-
noprávnych vzťahov v západo-slovanskom jazykovom prostredí. In: Štát a právo, 3, 2016, č. 1. 
Veľký Biel: Občianske združenie Štát a právo, 2016, s. 89.

36 NÁDASKÁ, Katarína. Čím žila slovenská rodina. Rodinné tradície a slávnosti v našej ľudovej 
kultúre. Bratislava : Fortuna Libri, 2014, s. 136 – 137.

37 BOTÍKOVÁ, Marta – ŠVECOVÁ, Soňa – JAKUBÍKOVÁ, Kornélia. Tradície slovenskej rodiny. 
Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 176. Ako uvádza Luby,  
k platnosti zmluvy o zasnúbení sa nevyžadovali zvláštne formality a existujúce zachované úko-
ny (podanie rúk, výmena prsteňov, výmena darov, prípadne aj cirkevné požehnanie) sa z miesta 
na miesto líšili. Vplyvy rímsko-kánonického práva sú zreteľné tiež v závere, že zásnubná zmluva 
sa často zabezpečovala vedľajšími dohovormi, a to najmä zmluvnou pokutou (poena vincularis 
sive contractualis) alebo zásnubným závdavkom (arrha), ktorý dával snúbenec snúbenici s po-
vinnosťou jeho vrátenia v prípade porušenia sľubu. Porov. LUBY, Štefan. Dejiny súkromného 
práva na Slovensku. 2. vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2002, s. 310.
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domu do domu ženícha). O kultovom charaktere odobierky svedčia aj viaceré 
ľudové piesne (rozlúčka s prahom rodičovského domu a pod.). Miestami sa za-
chovalo tzv. platenie za nevestu (matke alebo krstnej matke nevesty) ako pozo-
statok platenia niekdajšej kúpnej ceny. Ako pozostatok uctievania kultu predkov 
zostalo ukrývanie nevesty, jej útek, odmietanie odchodu súvisiace s rozlúčkou 
od kultu duchov domácich predkov (nevesta nesmela dať počas svadby najavo 
radosť z odchodu z rodičovského domu). Až potom nasledoval cirkevný ob-
rad. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že aj obligatórny civilný sobáš 
na uvedených dlhodobo dodržiavaných zvykoch, obyčajach a tradíciách ne-
zmenil takmer nič. Vidiecka roľnícka (katolícka) komunita za „pravý a platný“ 
sobáš uznávala sobáš uzavretý pred Bohom v kostole. Preto prípadné uzavretie 
manželstva pred štátnym úradníkom muselo byť vždy potvrdené v kostole a až 
na cirkevný sobáš sa napájali spoločenské následky (t.j. manželmi po právnej 
stránke boli už uzavretím civilného sobáša, avšak vyžadovalo sa potvrdenie 

„pred Bohom a pred ľuďmi“, teda v kostole). Forma uzavierania manželstva vy-
chádzala z pravidiel Tridentského koncilu38 s istou špecifickou črtou, ktorou na 
území Slovenska bola, a aj do súčasnosti je, prísaha ženícha a prísaha nevesty 

„Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodr-
žím, tak mi Pán Boh pomáhaj.“ Manželstvo sa vnímalo dvojjedine – ako sviatosť 
a aj ako zmluva (snúbencov, ale aj dvoch rodín).

Vyvrcholením svadobných obradov je dodnes miestami zachovávaná obyčaj 
snímania zeleného vienka a začepčenia nevesty potvrdzujúce premenu nevesty 
na vydatú ženu. V 20. storočí, v nadväznosti na skracovanie svadby, sa obyčaj 
odnímania vienka a čepčenia nevesty začala uskutočňovať v polnoc svadobného 
dňa. Prvý tanec so začepčenou mladuchou patril prvému družbovi, tanec bol 
záväzný pre všetkých svadobčanov, symbolizoval prijatie nevesty do komunity 
a jeho súčasťou bolo platenie za tanec s nevestou (vybraté peniaze patrili neveste, 
boli ponímané ako solidárna sociálna výpomoc mladej rodine na jej hospodár-
ske zabezpečenie). Po skončení aj niekoľko dní trvajúcej svadby – veselia, sa 
v súlade s dochovaným frazeologizmom Veselie končí, bieda sa začína..., začalo 
ťažké obdobie akceptácie mladej ženy v novej rodine a prípadne aj komunite. 

38 Bližšie napr. LANCZOVÁ, Ingrid. Niekoľko úvah k vývoju tézy o nerozlučiteľnosti manželstva. 
In SISKOVIČ, Štefan – VYŠNÝ, Peter (eds.): Právno-historické trendy a výhľady II. Krakov : 
Spolok Slovákov v Poľsku, 2017, s. 275 a nasl. 
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Záver
Zásadná zmena, s ktorou sa manželské (širšie aj rodinné) právo na konci 

19. a začiatku 20. storočia na území Slovenska vyrovnávalo, nemala na súdobú 
spoločnosť tak radikálny vplyv, aký by sa dalo očakávať. Zavedenie obligatór-
neho civilného sobáša a stanovenie rozlučiteľnosti manželstva, viažuce sa na 
taxatívne dôvody, v sebe radikálny potenciál mali; avšak ich uplatnenie a „vžitie 
sa“ v slovenskej roľníckej komunite si vyžadovali dlhší adaptačný čas. Noveli-
zácia spôsobu uzavierania manželstva a zakotvenie fakultatívneho civilného/
cirkevného sobáša v roku 1919 v istej miere opäť prispeli k upevneniu pozície 
katolíckej cirkvi a jej vplyvu na manželstvá vznikajúce v roľníckom (katolíc-
kom) prostredí. Zaujímavé bolo pozorovať z tradícií citeľné vnímanie zmluv-
ného a sviatostného charakteru inštitútu manželstva, ktoré vo svojej podstate 
narušila až zásadná zmena spoločenských a ekonomických podmienok a nástup 
ľudovodemokratického a socialistického vnímania inštitútu manželstva s jeho 
novým ideologickým obsahom.
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VÝVOJ POJMU „ROZVRAT MANŽELSTVA“  
OD PRVEJ ČSR PO SÚČASNOSŤ

Ingrid Lanczová

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá rozvodovým dôvodom rozvratu manželstva, s pri-

hliadnutím na zmeny, ktorými prešiel od prijatia zákona č. 320/1919 Zb. z. a n. 
(manželská novela) až po súčasnosť. Sledovaná je gramatická formulácia a ob-
sah pojmu, a to najmä prístup k prípustným príčinám rozvratu, subjekt ohroze-
ný rozvratom a podmienky kladené na rozvrat, aby mohol byť uznaný za rozvo-
dový dôvod. Tendencie do prijatia súčasného zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 
boli rozširovať prípustné príčiny rozvratu, a to z objektívnych aj na subjektívne, 
rozšíriť okruh subjektov majúcich záujem na zachovaní manželstva (sledova-
né subjekty boli manželia, maloleté deti, spoločnosť) a rozširovať podmienky 
kladené na rozvrat (sledované boli zásada materiálnej pravdy, požiadavky na 
súdnictvo, zmier, princíp viny, výchovná a preventívna funkcia).

Kľúčové slová:  rodinné právo, manželské právo, manželstvo, rozvod, rozvrat, 
zákon č. 320/1919 Zb. z. a n., zákon č. 265/1949 Zb., zákon  
č. 94/1963 Zb. 

Abstract
The study describes the evolution of the term irretrievable breakdown since 

the adoption of the Law no. 320/1919 Coll. until today. Attention has been paid 
to grammatical formulation and its comprehension dependent upon the accept-
able grounds for the breakdown, the subject endangered by the breakdown and 
conditions upon acceptance of the breakdown as a divorce ground. The ten-
dency until the adoption of the actual Law no. 36/2005 Coll. was to extend the 
grounds of the irretrievable breakdown deemed as permissible, admitting both 
objective and subjective ones, also to extend the amount of subjects interested 
in preserving the marriage (watched are spouses, minor children and society) 
and to extend the conditions upon acceptance of the breakdown as a divorce 
ground (watched are the concept of material truth, requirements on judiciary, 
reconciliation, the principle of fault, educatory and preventive function). 
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Keywords: Family law; Marriage law; Marriage; Divorce; Irretrievable Break-
down; Law no. 320/1919 Coll.; Law no. 265/1949 Coll.; Law no. 94/1963 Coll.

Úvod
Po dlhých storočiach rodinnoprávnej úpravy stojacej na kánonických zá-

kladoch a zásade nerozlučiteľnosti manželstva, prišlo obdobie poznamenané 
častými a dynamickými zmenami týkajúcimi sa autonómie vôle v manželských 
vzťahoch. Vplyv kánonického práva, neskôr v socialistickom práve označený 
ako buržoázny prežitok, sa v rozvodovej právnej úprave prejavil taxatívnym 
výpočtom rozvodových dôvodov,1 ktorý na území Slovenska pretrval od konca 
19. storočia až do roku 1950. Na území českých krajín bol výpočet rozvodových 
dôvodov do roku 1950 tiež taxatívny, avšak právna veda začala veľmi skoro 
po prijatí zákona č. 320/1919 Zb. z. a n. vyčleňovať do osobitého postavenia 
rozvodový dôvod nazvaný ako hlboký rozvrat manželstva. Predmetná štúdia 
sleduje vývoj hmotnoprávnej úpravy tohto inštitútu v Československu a jeho 
nástupníckych štátoch od objavenia sa tohto pojmu v našej právnej úprave až 
do súčasnosti. 

Rozvrat manželstva podľa zákona č. 320/1919 Zb. z. a n.
Do prijatia unifikačného rodinnoprávneho predpisu s účinnosťou od 

roku 1950 bol rozvrat manželstva rozvodovým dôvodom len pre české krajiny. 
Hlboký rozvrat manželstva,2 ako najčastejší rozvodový dôvod na strane oboch 

1 V texte pracujeme s pojmami objektívne a subjektívne rozvodové dôvody. Za objektívne bolo 
možné označiť objektívne zistiteľné a konkrétne rozvodové dôvody ako napr. cudzoložstvo, 
spáchanie trestného činu, ublíženie manželovi a  pod. Subjektívne mali odrážať emócie, 
vnútorné prežívanie či vôľu manžela, ktorej príčiny neboli úplne dokázateľné. Išlo o druhý 
prípad uvedený pod písmenom b) (zvrhlá povaha), c), h) a i). 

 In ROUČEK, František – SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému 
zákonníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Díl I. Praha :  
Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935, s. 631.

2 O rozvod každého manželstva je možné žalovať:
 a) ak sa druhý manžel dopustil cudzoložstva;
 b)  ak bol právoplatne odsúdený do žalára najmenej na tri roky alebo na dobu kratšiu, avšak 

pre trestný čin vychádzajúci z pohnútok, alebo spáchaný za okolností svedčiacich o zvrhlej 
povahe;

 c)  ak opustil svojho manžela zlomyseľne a nevrátil sa na súdne vyzvanie do šiestich mesiacov. 
Ak nie je jeho pobyt známy, bude súdne vyzvanie vykonané verejne;

 d) ak konal druhý manžel spôsobom ohrozujúcim život alebo zdravie manžela;
 e) ak s ním viackrát zle zaobchádzal, ťažko mu ubližoval alebo ho opätovne na cti urážal;
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manželov,3 bol v tomto období chápaný ako vonkajší, objektívne pozorovateľný 
stav prejavujúci sa hlavne quoad mensam, pre ktorý nebolo možné spravodlivo 
požadovať od manželov, aby zotrvali v manželskom spoločenstve, keďže spolu už 
buď nežili alebo ich spolužitie ohrozovalo česť alebo zdravie jedného, príp. oboch 
z nich.4 Nazvaný ako hlavná myšlienka manželskej novely z  r. 1920, bol sy-
nonymom idey práva na rozvod.5Aj takéto označenie právnou vedou môže 
byť nápoveďou, že rozvrat manželstva mal byť pôvodne rozvodovým dôvo-
dom rozširujúcim taxatívny výpočet rozvodových dôvodov vymenovaných 
v manželskej novele, obdobne ako dôvod neprekonateľného odporu.6 Obom 
síce právna veda pripísala odlišné postavenie, a to ako dôvodom, ktoré musia 
byť postavené na iných objektívnych dôvodoch,7 avšak v dôvodovej správe nie 

 f) ak vedie zhýralý život;
 g)  pre trvalo alebo periodicky prebiehajúcu chorobu duševnú, ktorá trvá tri roky; pre ťažkú 

duševnú degeneráciu vrodenú alebo získanú, vrátane ťažkej hystérie, alkoholizmu alebo 
navyknutého nadužívania nervových jedov, ktoré trvá dva roky; pre epilepsiu, trvajúcu 
aspoň rok s najmenej šiestimi záchvatmi v roku alebo s pridruženou duševnou poruchou;

 h)  ak nastal tak hlboký rozvrat manželský, že od manželov nemožno spravodlivo požadovať, 
aby zotrvali v manželskom spoločenstve. Rozvod nemožno vysloviť k žalobe manžela, 
ktorý je rozvratom prevažne vinný;

 i)  pre neprekonateľný odpor. Žalobe možno vyhovieť len vtedy, ak sa pripojí k žiadosti za 
rozvod, hoci aj dodatočne, tiež druhý manžel. V tomto prípade netreba však rozvod ihneď 
povoľovať, ale možno najprv nariadiť odluku od stola a lože, a to aj niekoľkokrát. 

 In zákon č. 320/1919 Zb. z. a n., § 13
3 PÁVEK, František. Rozvody očima soudce. Praha: Práce, 1973, s. 40.
4 ČERMÁK, Vladislav. Nepřekonatelný odpor důvodem rozvodu. Právník, LXXIII, 1934, č. 20 – 21,  

s. 635 a ROUČEK, František – SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému 
zákonníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Díl I. Praha :  
Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935, s. 638.

5 PÁVEK, František. Rozvody očima soudce. Praha: Práce, 1973, s. 43.
6 Rozvodový dôvod nazvaný ako neprekonateľný odpor bol podľa JUDr. Klaboucha zjavnou ná-

hradou za nepovolenie rozluky jednoduchou dohodou strán, keďže mohol byť ľahko simulovaný, 
ak sa strany dohodli o rozluke aj z iných dôvodov.

 KLABOUCH, Jiří. Manželství a rodina v minulosti. Praha : Orbis, 1962, s. 226.
7  ,,Ak teda proti literám a-g) znamená litera h) následok proti príčinám...“ (išlo o konštatovanie 

všeobecne panujúceho presvedčenia právnej vedy). Resp. tým sa stalo, že teória aj prax poňali 
tento dôvod rozvodový ako generálnu klauzulu rozvodových dôvodov. Objektívnou príčinou roz-
vratu boli na základe judikatúry NS ČSR napr. manželská nevera (rozhodnutie NS ČSR č. 2365, 
Rv I 1037/22, zo dňa 7. marca 1923), pohlavná choroba manžela (rozhodnutie NS ČSR č. 2845, 
Rv I 665/23, zo dňa 26. júla 1923), zhýralý život (rozhodnutie NS ČSR č. 5653, Rv I 1861/25, zo 
dňa 13. januára 1926), opätovné urážky manžela (rozhodnutie NS ČSR č. 8231, Rv II 860/27, zo 
dňa 17. augusta 1928) či nenavrátenie sa manželky bez právnej príčiny k manželovi po zmierení 
(rozhodnutie NS ČSR č. 6312, Rv I 645/26, zo dňa 23. septembra 1926). 
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je takýto prístup citeľný8 a aj z kritiky profesora Vaceka, uverejnenej v roku 
1920, je zrejmé odlišné pôvodné chápanie.9 Tiež z judikatúry vyplýva, že sud-
covia nerozviedli manželstvo na základe § 13 h) iba pre príčiny vymenované 
v zákone. Podľa judikatúry Najvyššieho súdu Československa, príčinami rozvra-
tu manželstva, odlišnými od ostatných rozvodových dôvodov, boli medzi rokmi 
1920-1948 napr. opustenie manžela pre jeho nízky zárobok,10 nenasledovanie 

 Aj v  neskoršej literatúre bolo s  odstupom času opísané, že neprekonateľný odpor a  rozvrat 
sa v praxi stali akýmisi generálnymi dôvodmi a podľa judikatúry sa dokonca požadovalo, aby 
rozvodové dôvody §-u 13 a)-g) boli vždy dané v takej miere, aby ich dôsledkom bol rozvrat alebo 
neprekonateľný odpor. Prax sa teda sama priklonila ku generálnemu, všeobecnému rozvodovému 
dôvodu. 

 In ČERMÁK, Vladislav. Nepřekonatelný odpor důvodem rozvodu. Právník, LXXIII, 1934, zošit 
č. 20 –21, s. 636.

 In ROUČEK, František SEDLÁČEK, Jaromír: Komentář k československému obecnému zákon-
níku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Díl I. Praha :  
Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935, s. 638.

 In VÁŽNÝ, František. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občan-
ských. Praha: Právnické vydavatelství v Praze, s.r.o, 1925, s. 400 – 402 a s. 1249 – 1250.

 In VÁŽNÝ, František. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občan-
ských. Praha: Právnické vydavatelství v Praze, s.r.o, 1927, s. 70 – 71 a s.1335 – 1336.

 In VÁŽNÝ, František. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občan-
ských. Praha : Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa v Praze, s.r.o, 1929, s. 1046. 

 In PETRŽELKA, Karel. O rozvodu manželství. Právník, 89, 1950, č. 1, s. 15.
8 Podľa dôvodovej správy nahliadal buržoázny zákonodarca na rozvodový dôvod rozvratu podľa 

vtedy panujúcej buržoáznej ideológie, ovplyvňovanej nemeckými filozofmi, najmä Schopenhaue-
rom. Ako inak by bolo možné chápať tvrdenie dôvodovej správy k § 13 h) manželskej novely: ,,Tu 
je dôvodom rozvodu rozvrat sám, ako symptóm tajomných príčin (t. j. nie len objektívnych) alebo 
príčin ťažko postihnuteľných.“ Ako tu mohol súd spravodlivo rozhodovať o príčinách metafyzic-
kých a vymykajúcich sa možnostiam ľudského poznania? Ak sa manželia dohodli, že sa rozvedú 
pre hlboký rozvrat, súd fungoval len ako nedôstojné divadelné fórum, pre mŕtvy formálny výkon 
tejto dohody. 

 In PETRŽELKA, Karel. O rozvodu manželství. Právník, 89, 1950, č. 1, s. 15. 
9 ,,Náš zákonodarca, po tom, čo vypočítal všetky rozvodové dôvody, akoby mimochodom na záver 

stanovuje, že rozvodu sa možno domôcť aj vtedy, ak nastal tak hlboký rozvrat manželský, že od 
manželov nemožno spravodlivo požadovať, aby zotrvali v manželskom spoločenstve. Týmto usta-
novením dáva náš zákonodarca očividne právo sudcovi, aby sám posúdil, či možno manželstvo 
rozviesť, napriek tomu, že ten, kto o rozvod žiada, nedovoláva sa žiadneho z dôvodov zákonodar-
com výslovne uvedených. Je pochopiteľné, že sudca, chápajúci tendenciu zákonodarnú (že zákon 
vypočítava dôvody rozvodu veľmi dôkladne), cítiac sa ním viazaný, prejaví v praxi života ochotu 
vyhovieť žiadostiam o rozvod mierou čo najširšou. Krátko a jasne: brána rozvodu bude otvorená 
takmer dokorán.“ In VACEK, Josef. Naše revoluce a manželství. Praha: Máje, 1920, s. 49 – 50.

10 Rozhodnutie NS ČSR č. 800, Rv I 670/20, zo dňa 7. decembra 1920. In VÁŽNÝ, František.  
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manžela do spoločnej domácnosti, ktorú mali tvoriť dve hotelové izby bez ku-
chyne11 či odlišné štátne občianstvo. 12

Ak by platilo, že rozvrat bol pojem nadradený a ostatné prípady rozvodové 
boli len zvlášť vytýčenými prípadmi rozvratu,13tak by sme mohli povedať, že 
písmeno h) = a), b), c), d), e), f) g), i) a zároveň, že len a), b), c), d), e), f) g),  
i) = h), keďže § 13 bol formulovaný taxatívne.14 Z judikatúry nám je však jasné, 
že druhá z uvedených rovníc neplatila, keďže za príčinu rozvratu boli uznané aj 
iné okolnosti, čomu napovedala tiež formulácia zákona (t.j. platila rovnica h) = 
a), b), c), d), e), f) g), i) + x). Záviselo na konkrétnom sudcovi, nakoľko povolil 
hranice nie len tohto, ale aj všetkých ostatných rozvodových dôvodov, keďže 
ani judikatúra najvyššieho súdu nebola homogénna. Na jednej strane sa totiž 
akceptovali vyššie spomenuté príčiny rozvratu odlišné od objektívnych dôvo-
dov, na strane druhej existovali rozhodnutia, v ktorých mal rozvrat postavenie 
generálnej klauzuly.15 Najvyšší súd sa v rozhodnutí č. 5653 vyjadril, že v §-e 13 
uvedené dôvody rozvodu sú len rôznymi prípadmi jediného dôvodu § 13 h) 
a mnoho im podobných, avšak napr. opustenie manžela pre nízky zárobok alebo 
rôznu štátnu príslušnosť nepovažujeme za pripodobniteľné k ostatným literám 
§-u 13. V rozhodnutí č. 2365 bolo zasa zahrnuté konštatovanie, naprávajúce 
závery odvolacieho súdu,16 že práve preto, že zákon vedľa ostatných rozvodových 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských. Praha: Práv-
nické vydavatelství v Praze, s. r. o, 1922, s. 704. 

11 Rozhodnutie NS ČSR č. 8243, Rv II 693/27, zo dňa 23. augusta 1928. In VÁŽNÝ, František. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských. Praha : 
Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa v Praze, s.r.o, 1929, s.1063.

12 Rozhodnutie NS ČSR č. 7248, Rv I 2036/26, zo dňa 16. augusta 1927. In VÁŽNÝ, František. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských. Praha : 
Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa v Praze, s.r.o, 1928, s.1251 – 1253.

13 ČERMÁK, Vladislav. Nepřekonatelný odpor důvodem rozvodu. Právník, LXXIII, 1934, zošit  
č. 20 – 21, s. 633.

14 Podľa rozhodnutia NS ČSR č. 2365, Rv I 1037/22, zo dňa 7. marca 1923: dôvody, pre ktoré 
rozvod sporom môže byť vyslovený, uvedené sú v § 13 citovaného zákona taxatívne. In VÁŽNÝ, 
František. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských. 
Praha: Právnické vydavatelství v Praze, s.r.o, 1925, s. 400 – 402. 

15 Napr. rozhodnutie NS ČSR č. 5050, Rv I 684/25, zo dňa 19. mája 1925. In VÁŽNÝ, František. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských. Praha : 
Právnické vydavatelství v Praze, společnost s. r. o, 1926, s. 915 – 918 a rozhodnutie NS ČSR  
č. 5653, Rv I 1861/25, zo dňa 13. januára 1926. In VÁŽNÝ, František. Rozhodnutí Nejvyššího 
soudu Československé republiky ve věcech občanských. Praha: Právnické vydavatelství v Praze, 
s. r. o, 1927, s. 70 – 71.

16 Záver odvolacieho súdu bol, že nevera bez dokázania cudzoložstva nemôže spôsobiť rozvrat 



81

vÝvoj pojMU „roZvrat ManŽeLStva“ oD prvej ČSr po SÚČaSnoSŤ 

dôvodov uvádza aj hlboký rozvrat ako ďalší rozvodový dôvod, nemožno obme-
dziť pojem hlbokého rozvratu len na tie prípady, kde je daný jeden z ostatných 
dôvodov rozvodových. Vidíme, že prístup sudcov k riešeniu otázky, či hlboký 
rozvrat musí alebo nemusí byť založený na ostatných objektívnych (nie číro 
vôľových, pocitových) dôvodoch v § 13 manželskej novely, nebol jednotný. 

Rozvrat sa pokúsila súdna prax definovať aj negatívne, a to nasledovne:  
,,O rozvrat manželstva nepôjde, ak nie je hlboký, resp. ak si manželia vážnosti 
situácie nie sú vedomí vzhľadom k mladému veku a krátkosti spolužitia (trva-
losť).“17

Napriek nejasnému, resp. ako nejasne pertraktovanému, vzájomnému po-
meru písmen §-u 13 možno skonštatovať, že tendencie chápať rozvrat manžel-
stva ako rozvodový dôvod majúci osobitý charakter a postavenie, majú pôvod 
v období existencie I. ČSR, súvisiaci so zmenou spoločnosti, ktorá sa liberalizo-
vala, antiklerikalizovala a vyjadrovala protikatolícke postoje. 

Rozvrat manželstva podľa zákona č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve
V rámci socialistickej právnickej dvojročnice bol v Československu prijatý 

zákon č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve, ktorý upravoval rozvod manželstva 
v § 30 – 32.18 Jediným rozvodovým dôvodom sa stal hlboký a trvalý rozvrat 
manželstva z dôležitých dôvodov.19 Rozvrat sa viac nechápal ako vonkajší stav 

manželstva, lebo nie je uvedená medzi taxatívne vymenovanými rozvodovými dôvodmi. In 
VÁŽNÝ, František. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských. 
Praha: Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa v Praze, s.r.o, 1932, s. 689.

17 Rozhodnutie NS ČSR č. 10793, Rv II 458/30, zo dňa 16. mája 1931. In VÁŽNÝ, František. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských. Praha : Právnické 
vydavatelství JUDr. V. Tomsa v Praze, s. r. o, 1932, s. 689.

18 § 30 (1) Ak nastal z dôležitých dôvodov medzi manželmi hlboký a trvalý rozvrat, môže manžel 
žiadať, aby súd manželstvo zrušil rozvodom.

 (2) O rozvod môže žiadať manžel, ktorý rozvrat výlučne zavinil, iba, ak druhý manžel prejaví  
s rozvodom súhlas.

 (3) Ak majú manželia maloleté deti, nemôže sa manželstvo rozviesť, ak by to bolo v rozpore so 
záujmom týchto detí.

 § 31 (1) V rozhodnutí, ktorým sa manželstvo rozvádza, má sa tiež vysloviť, či manželia – alebo 
ktorý z nich – sú rozvodom vinní.

 (2) Od výroku o vine treba upustiť, ak o to požiadajú obidvaja manželia.
 § 32 Rozhodnutie, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, nemožno vydať, 

dokiaľ nie sú pre čas po rozvode upravené práva a povinnosti rodičov ohľadne dieťaťa a jeho 
majetku.

19 V čase vzniku zákona č. 320/1919 Zb. z. a n. bol trvalý rozvrat manželstva ako všeobecný 
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prejavujúci sa najmä quoad mensam, ale ako porušenie rovnováhy sexuálnych 
a citových vzťahov,20 t.j. prejavujúci sa ako quoad mensam, tak aj quoad tho-
rum (to sa počas účinnosti manželskej novely spájalo s neprekonateľným od-
porom). V právnej vede sa upustilo od buržoázneho definovania rozvratu ako 
stavu ohrozujúceho česť alebo zdravie jednotlivca a definoval sa ako stav, kedy 
manželstvo viac neplní svoju spoločenskú funkciu.21 Napĺňanie spoločenskej 

a jediný rozvodový dôvod zakotvený v Portugalsku, Škandinávii, Švajčiarsku a po boľševickej 
revolúcii v Rusku (Kódex rodinného práva, 1918). Na základe komparácie vykonanej prof. Va-
cekom v roku 1920 sa možno zmieniť, že z moderných demokratických krajín mali všeobecne 
stanovený rozvodový dôvod ešte niektoré severoamerické štáty ako Maine či Illinois, avšak 
zákon nepoužil termín irrevitable breakdown (rozvrat manželstva), ale umožnil sudcovi roz-
viesť manželstvo when in the exercise of a sound discretion, he deems it reasonable and proper, 
conducive to domestic harmony, and consistent for the peace and morality of society. Ruská právna 
úprava rozvodu bola od roku 1918 (a ešte viac od r. 1926 do r. 1944) mimoriadne benevolentná, 
keďže predtým rozvod vôbec nebol možný a išlo o naplnenie politických sľubov a súčasne boja 
proti ortodoxnej cirkvi. Bolo možné rozviesť sa dohodou a to dokonca administratívne. Napr. 
Engels tvrdil, že ak cit pominie, manželom má byť dovolené rozviesť sa bez toho, aby museli 
vstúpiť do bažiny rozvodového konania. Právne poriadky Portugalska a Škandinávskych kra-
jín neboli uvedené ako zdroje inšpirácie, a tak možno usúdiť to, čo napokon potvrdzuje sama 
dôvodová správa; československá právna úprava rozvratu manželstva vychádzala z § 142 švaj-
čiarskeho Kódexu civilného práva (úč. od 1912). Podľa československej manželskej novely sa 
rozvrat na jednej strane chápal ako brána všetkých rozvodov, na strane druhej jej zákonná úpra-
va a neskôr hlavne akademická obec, kládli limity. Moderné európske krajiny, napr. Anglicko 
a Francúzsko, ktoré v tom čase stáli na čele európskej civilizácie, dovoľovali rozvod len z taxatívne 
vymenovaných objektívnych dôvodov (bez dôvodu obdobného rozvratu) a prof. Vacek rozšíre-
nie taxatívnych rozvodových dôvodov, dôvodom rozvratu, kritizoval. Československá právna 
úprava rozvratu manželstva z roku 1949 sa už bez akýchkoľvek pochýb priblížila právnej úprave 
Sovietskeho zväzu v znení zmien, zavedených v roku 1944, kedy bolo nutné zahájiť snahy sme-
rom k stabilizácii spoločnosti. In VACEK, Josef. Naše revoluce a manželství. Praha : Máje, 1920,  
s. 37 – 51.; In ENGELS, Fridrich. The Origin of the Family, Private Property and the State. Lon-
don: Penguin Books, 2010.; In ANTOLSKAIA, Masha. Grounds for Divorce and Maintenance 
between Former Spouses. Russia [online]. Utrecht: CEFL, 2002, s. 1 – 3. [cit.13.5.2017.] Dostup-
né na internete: http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Russia-Divorce.pdf; In PETRŽEL-
KA, Karel. O rozvodu manželství. Právník, 89, 1950, č. 1, s. 20.; In DE OLIVEIRA, Guilherme. 
Grounds for Divorce and Maintenance between Former Spouses. Portugal. [online]. Utrecht : 
CEFL, 2002, s. 1 – 2. [cit. 20.5.2017.] Dostupné na internete: http://ceflonline.net/wp-content/
uploads/Portugal-Divorce.pdf; In SVERDRUP, Tone. Grounds for Divorce and Maintenance 
between Former Spouses. Norway. [online]. Utrecht: CEFL, 2002, s. 1. [cit. 20.5.2017.] Dostup-
né na internete: http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Norway-Divorce.pdf

20  RADVANOVÁ, Senta. Rozvod manželství v československém právu. Praha : Universita Karlova, 
1966, s. 23.

21  Napr. PLANKOVÁ, Oľga. Rozvod manželstva v československom práve. Bratislava : Osveta, 
1964, s. 22 alebo PÁVEK, František. Rozvody očima soudce. Praha : Práce, 1973, s. 56.
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funkcie manželstva bolo chápané ako napĺňanie biologickej funkcie smerujú-
cej k reprodukcii, hospodárskej funkcie smerujúcej k zabezpečovaniu existen-
cie rodiny a dominantnej tretej, t.j. výchovnej funkcie voči deťom.22 Prihlia-
danie na záujem detí bolo nóvum, keďže ako manželský zákon (1894), tak aj 
manželská novela (1919) formulovali rozvodové dôvody ako prípady, kedy je 
manželstvo neakceptovateľné pre jednotlivca-manžela.23 Preferovanie záujmu 
iných osôb pred záujmami manželov samotných a odklon od chápania manžel-
stva ako súkromnoprávneho inštitútu24 však neviedli k zúženiu pojmu rozvrat 
manželstva v porovnaní s  jeho chápaním podľa manželskej novely. V oboch 
prípadoch právna prax aj právna náuka požadovali pre rozvrat objektívne me-
rítko.25 Kým mnohí sudcovia počas medzivojnového obdobia viazali rozvrat na 
ostatné zákonné rozvodové dôvody, v období socializmu sa osvojil prístup, že 
ani najpodrobnejšia kazuistika rozvodových dôvodov nemôže vystihnúť všetky 
potreby života,26 a tak mohol rozvrat manželstva po februárových udalostiach 

22 PÁVEK, František. Rozvody očima soudce. Praha : Práce, 1973, s. 56.
23 Výnimkou bol relatívny rozvodový dôvod formulovaný v § 80 b) zák. čl. XXXI/1894, t. j.  

(pokus o) nahovorenie dieťaťa, prináležiaceho do rodiny skrz jedného z manželov, na trestný 
čin alebo nemravný život.

24 ,,Ak manželstvo prestáva byť súkromnou záležitosťou, je potrebné, aby si štát, od samého jeho 
vzniku, zabezpečil účasť.“ 

 In POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Zpráva výboru ústav-
ně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 378) o právu rodinném (tisk 382). Středa 7. pro-
since 1949. [on-line]. Praha: Poslanecká sněmovna, 1949 [cit. 18.5.2017.] Dostupné na inter-
nete: http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/037schuz/s037005.htm 

25 Napr. PÁVEK, František. Rozvody očima soudce. Praha : Práce, 1973, s. 32 a PLANKOVÁ, Oľga. 
Rozvod manželstva v československom práve. Bratislava : Osveta, 1964, s. 22.

26 Zamietnutie kazuistického prístupu bol nepochybne aj dôsledok odmietnutia buržoáznych re-
liktov, stojacich na kánonických základoch, často až s nenávistnou a šovinistickou rétorikou, 
čoho dôkazom je aj nasledujúci výrok z parlamentu: ,,Nezmyselná vatikánska politika, ktorá 
nemá s náboženstvom nič spoločné, prináša len zlo a nešťastie. Vatikánu nejde o nič iné, než 
o budúcnosť kapitalistickú, o návrat do starých kapitalistických čias.“

 V predošlom práve totiž dochádzalo k mechanickému zisťovaniu skutočností, zákonom uvádza-
ných ako dôvod rozvodu, ktoré sa fingovali a dochádzalo tak fakticky k dohodám, keďže v bur-
žoáznom práve je manželstvo zmluvným vzťahom. Podľa nového práva (1949), manželstvo nie 
je ani sviatosť ani zmluva, lebo pod feudálnou sviatosťou a buržoáznou zmluvou sa ukrývalo 
vykorisťovanie. Manželstvo je sociálnou inštitúciou, dobrovoľným a trvalým životným spoločen-
stvom muža a ženy, ktoré je pod ochranou štátu, ako výslovne ustanovuje § 10 Ústavy 9. mája. 
Kazuistický prístup bol zamietnutý vo všetkých socialistických krajinách, a  tam, kde popri 
rozvrate existovali ešte iné rozvodové dôvody, vždy boli vymenované demonštratívne (Albán-
sko, Bulharsko). Dôležitú úlohu pri zamietnutí kauzistického princípu zohrávala aj procesná 
stránka, keďže absolútne rozvodové dôvody sú v úplnom rozpore so zásadou materiálnej pravdy. 
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teoreticky stáť na akomkoľvek dôležitom (resp. v každom konkrétnom prí-
pade za dôležitý považovanom) dôvode, ktorý manželstvo činil spoločensky 
nežiaducim.27 Radvanová v danom prístupe videla sprísnenie rozvodovej pro-
cedúry a upustenie od úpravy rozvodu manželstva v prípade, že obaja manželia 
s rozvodom súhlasia, čo v konečnom dôsledku malo viesť k zníženiu počtu roz-
vodov.28 Pávek však upozornil, že po vlne rozvodov buržoáznych manželstiev 
rozvodovosť nezačala klesať, ako bolo pôvodne predpokladané. Naopak, úsilie 
o nový obsah manželských vzťahov, najmä v postavení mužov a žien vo sfére 
domácnosti29 a nové, vyššie požiadavky žien na mužov ako na partnerov,30 sa 
prejavili v kvalite a kvantite nových dôvodov rozvodu- a to najmä pre rozdielnosť 
pováh a záujmov (v prípade manželstiev s maloletými deťmi doplnené o ,,známu 
a pochybnú obhajobu-lepšie ako hádať sa pred deťmi je rozísť sa.“)31 Práve roz-
dielnosť pováh a záujmov bola v čase účinnosti zákona č. 320/1919 Zb. z. a n. 
dôrazne odmietnutá judikatúrou ako príčina, na ktorej by mohol byť postavený 

In RADVANOVÁ, Senta. Rozvod manželství v československém právu. Praha : Universita Kar-
lova, 1966, s. 15.; In PÁVEK, František. Rozvody očima soudce. Praha : Práce, 1973, s. 69.; In 
PLANKOVÁ, Oľga. Rozvod manželstva v československom práve. Bratislava : Osveta, 1964, s. 31, 
37.; In BLAŽKE, Jaromír. Ideové základy nového rodinného práva. Právník, 89, 1950, č. 1, s. 10.

 In POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Zpráva výboru ústav-
ně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 378) o právu rodinném (tisk 382). Středa 7. pro-
since 1949. [on-line]. Praha : Poslanecká sněmovna, 1949 [cit.8.5.2017.] Dostupné na internete: 
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/037schuz/s037005.htm 

27 Nemuselo ísť len o objektívne príčiny, keďže zákonodarca použil výraz ,,dôvod,“ ktorý zahŕňa 
osobné vlastnosti a správanie sa jedného alebo oboch manželov. 

 In PETRŽELKA, Karel. O rozvodu manželství. Právník, 89, 1950, č. 1, s. 15. 
28 RADVANOVÁ, Senta. Rozvod manželství v československém právu. Praha : Universita Karlova, 

1966, s. 17.
29 K postupnému presadzovaniu rovnoprávnosti manžela a manželky vo sfére ich osobných vzťa-

hov dochádza už od konca 19. storočia. 
 In LACLAVÍKOVÁ, Miriam. Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi  

(od vzniku uhorského štátu do prvej československej kodifikácie rodinného práva). Bratislava : 
VEDA, 2010, s. 91.

30 Sudca František Pávek uviedol vo svojej publikácii vzorovú repliku konzervatívneho muža: 
,,Chceli ste rovnoprávnosť, tu ju máte! Ak ide žena do zamestnania, rodina sa rozpadne. Veď to 
vôbec nepotrebovala! Nebodaj odo mňa dostávala málo peňazí? V ničom nemusela mať núdzu, 
keby dokázala hospodáriť;“ a opis skutkového stavu zo súdnej siene: ,,Mladý manžel pomáhal 
pravidelne pri upratovaní, v nedeľu varil, aby si zamestnaná manželka odpočinula. Keď odišla 
s dieťaťom na rekreáciu, vypral všetku bielizeň, aby ju prekvapil. Lenže manželka mu po návrate 
miesto pochvaly ostro vytkla, prečo bielizeň nevyžehlil.“ 

 In PÁVEK, František. Rozvody očima soudce. Praha : Práce, 1973, s. 61. 
31 PÁVEK, František. Rozvody očima soudce. Praha : Práce, 1973, s. 57, 61, 63.
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rozvrat manželstva.32 Pre rozvodové dôvody za účinnosti zákona č. 320/1919 Zb.  
z. a n. bolo spoločné, že vznikli až po vstupe do manželstva, avšak v ľudovode-
mokratickom Československu sa za príčinu uznával napríklad aj veľký vekový 
rozdiel, o ktorom manželia vedeli aj pri vstupe do manželstva.33 Ostatné prí-
činy, na ktorých najčastejšie stál rozvrat manželstva v ľudovodemokratickom 
Československu boli obdobou objektívnych dôvodov manželskej novely, a to 
cudzoložstvo, opustenie spoločnej domácnosti, hrubosť a opilstvo.34 Kým za 
účinnosti manželskej novely však existencia takejto objektívnej príčiny vždy 
zaručovala možnosť rozvodu, v ľudovodemokratickej republike zaručovala iba 
preskúmanie toho, či je rozvrat dostatočný na umožnenie rozvodu. Podľa judi-
katúry mohla byť v určitých prípadoch príčinou rozvodu aj ženina neplodnosť, 
ak si muž prial mať deti, ďalej tiež duševná choroba alebo odlišnosť politických 
názorov.35

Vzhľadom na široké poňatie príčin rozvratu manželstva a možnosť upus-
tenia od výroku o vine36 na žiadosť oboch manželov, odkiaľ bol už len krôčik 

32 Avšak okolnosti, ktoré žalobca sám uviedol, teda že on a jeho manželka majú rôzne povahy a že od 
23. marca 1923 spolu nežijú, nie sú takého rázu, aby mohli odôvodniť hlboký rozvrat manželský...
In Rozhodnutie NS ČSR č. 7249, Rv. II 67/27, zo dňa 16. augusta 1927. In VÁŽNÝ, František. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských. Praha : Práv-
nické vydavatelství JUDr. V. Tomsa v Praze, společnost s. r. o, 1928, s. 1254 – 1255.

33 ANDRLÍK, Jan. Komentář k Zákonu o rodinném právu. Praha : Orbis, 1954, s. 118.
34 PÁVEK, František. Rozvody očima soudce. Praha : Práce, 1973, s. 65.
35 ŠTĚPINA, Jaroslav. Rodinné právo. Praha : Panorama, 1958, s. 52 a KNAPP, Viktor. Učebnice 

občanského a rodinného práva. Praha : Orbis, 1954, s. 115.
36 Podľa § 30 (2), § 28 a § 34 zákona č. 265/1949 Zb. (do novelizácie), vinný manžel mohol 

o rozvod požiadať len ak nevinný s rozvodom súhlasil. Vina, obdobne ako v predchádzajú-
com práve, mala dopad na spoločenské vnímanie manžela, ktorý sa prehrešil proti záujmom 
národa, nesplnil svoje povinnosti vzhľadom k nutnosti obnovy spoločenského života, vzhľadom 
k tomu, že sa zaviazal svojím dielom k vybudovaniu zdravých základov spoločnosti, nesplnil svoj 
podiel na populačnom rozvoji národa, uvoľnil jeden z pevných článkov ľudovodemokratického 
zriadenia a tiež na majetkové pomery. Vinnému manželovi mohol byť odňatý alebo znížený 
podiel na zákonnom majetkovom spoločenstve. Vinný manžel nemal právo požadovať výživ-
né od nevinného manžela. Úprava priezviska bola už výlučne v rukách manželov, a preto sa 
už neuplatňoval prístup ako podľa manželského zákona, podľa ktorého sa vinná manželka 
musela vzdať manželovho priezviska, po rozvode však platila oznamovacia povinnosť o (ne)
ponechaní si prijatého priezviska. Nikde v zákone nebolo ani ustanovenie o tom, že by deti 
nemohli byť v opatere vinného manžela, avšak určite išlo minimálne o nepriame kritérium. 
O výraznejšom kritériu v danom ohľade sa zmieňovala Právna rada KSČ, podľa ktorej v otáz-
kach, ktorému z manželov majú byť zverené deti do výchovy, musí predovšetkým rozhodnúť, ktorý 
z rodičov môže zaistiť dieťaťu lepšiu politickú výchovu a hmotne ho zabezpečiť. In PETRŽELKA, 
Karel. O rozvodu manželství. Právník, 89, 1950, č. 1, s. 15.; In ŠOŠKOVÁ, Ivana. Manželstvo  
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k dispozitívnym rozvodom dohodou,37 možno práve v preferovaní záujmu detí 
nad osobnými záujmami manželov pozorovať naplnenie snahy o sprísnenie roz-
vodov. Išlo o jednu z podmienok na to, aby bol rozvrat v ľudovodemokratickej 
republike považovaný za dostatočný. Ďalším kritériom dostatočného rozvratu 
bolo, že musel byť zistený vyšetrovacou procesnou zásadou, ktorej nebránil 
kauzistický výpočet rozvodových dôvodov a za dostatočný posúdený sudcom 
s odbornými právnymi znalosťami, vysokou ideologickou a mravnou úrovňou 
a širokými životnými skúsenosťami, pôsobiaci výchovne, čo, vzhľadom na lai-
cizáciu súdnictva, nemohlo byť vždy dosiahnuté. 

Pre kapitalistické právo v znení manželskej novely, ako aj pre právo v znení 
zákona č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve bolo spoločné, že sa zdôrazňovalo 
tiež dôslednejšie skúmanie rozvratu mladých manželstiev.38 Rozvrat mohol byť 
navyše od roku 1953 rozvodovým dôvodom, len ak nedošlo k zmieru manželov, 
o ktorý sa súd musel obligatórne pokúsiť.39 

V roku 1956, po prijatí zákonného opatrenia č. 61/1955 Zb., sa za rozvrat 
dostatočný pre rozvedenie manželstva považovalo vo výnimočných prípadoch 
aj, ak spolu manželia dlhodobo nežili a o rozvod požiadal manžel výlučne vinný 
z rozvratu, bez súhlasu manžela nevinného. Nad týmto všetkým však stál nasle-
dovný prístup: ,,Obvyklému pitvaniu termínov, ktoré zákon používa, výrazových 
odtieňov, pádov, umiestnenia čiarok vo vete atď., nutne musí predchádzať pocho-
penie politickej, hospodárskej a sociálnej štruktúry našej spoločnosti, uvedomenie 

a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949. 
Banská Bystrica : Belianum, vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016,  
s. 158. 

37 Hoci aj v socialistickej literatúre sa začali objavovať názory, podľa ktorých dobrovoľný a nezvráti-
teľný vzájomný súhlas s rozvodom treba považovať za dostatočný dôvod rozvodu manželstva. Nie-
ktorí autori dokonca navrhujú, aby v prípade, keď dôjde k vzájomnej dohode manželov o rozvode 
manželstva, ani nerozhodoval súd, ale prípady tohto druhu by sa odovzdali orgánu poverenému 
viesť matriky, najmä ak bolo manželstvo bezdetné.“ Autorka však takéto názory odmieta, keďže 
ich považuje za rozporné s ústavou garantovanou ochranou manželstva a rodiny. 

 In PLANKOVÁ, Oľga. Rozvod manželstva v československom práve. Bratislava : Osveta, 1964,  
s. 33.

38 ŠOŠKOVÁ, Ivana. Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie českosloven-
ského rodinného práva 1949. Banská Bystrica : Belianum, vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, 2016, s. 154.

39 Zavedený plenárnym uznesením Najvyššieho súdu zo 4. novembra 1953 o zásadne povinných 
zmierovacích pokusoch súdu pri prvom konaní o rozvod. 

 In PÁVEK, František. Rozvody očima soudce. Praha : Práce, 1973, s. 67. 
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si podstaty práva ako uzákonenej vôle vedúcej robotníckej triedy a funkcie práva-
-rodinné právo nevynímajúc, ako sily pomáhajúcej odstrániť zvyšky kapitalizmu 
a jeho vykorisťovateľskej morálky.“40

Rozvrat manželstva podľa zákona č. 94/1963 Zb. o rodine
Deklarácia vybudovania socializmu v Československu si vyžiadala revita-

lizáciu právneho systému, ktorá sa v oblasti rodinného práva prejavila prija-
tím nového zákona- zákona č. 94/1963 Zb. o rodine – vo svojej podstate novely 
predchádzajúceho zákona, ktorá bola z dôvodov prehľadnosti a zrozumiteľnosti 
pre pracujúci ľud vydaná ako nový zákon.41 Bezprostredná úprava rozvodu bola 
v § 23 – 25,42 kde možno pozorovať už tretiu terminologickú, a čiastočne aj ob-
sahovú zmenu pojmu rozvrat manželstva. Tentokrát zákonná úprava použila 
formuláciu vážny rozvrat manželstva, čo však neznamená, že sa nevyžadovali 
atribúty trvalý a hlboký. Prístup k príčinám rozvratu manželstva sa racionálne 
ustálil v období ľudovodemokratického Československa, avšak opätovne možno 
vývoj zaznamenať s prihliadnutím na podmienky kladené na rozvrat manžel-
stva a s prihliadnutím na vinu manželov.43 

Čo sa týka podmienok kladených na rozvrat manželstva, naďalej plati-
li požiadavky zhodné s požiadavkami ľudovodemokratického režimu v znení  

40 VIKTORY, Nora. Vítame ľudový zákon o rodinnom práve. Právny obzor, XXXIII, 1950, č. 1,  
s. 7.

41 VESELÁ, Renata. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva. Ostrava: Key Publis-
hing, 2013, s. 111 – 112.

42 § 23 (1) Štátne orgány v spolupráci so spoločenskými organizáciami a všetkými občanmi sú 
povinné napomáhať upevňovaniu manželstva a rodiny, najmä tým, že predchádzajú príčinám, 
ktoré by mohli viesť k narušovaniu pevnosti a trvalosti vzťahov v manželstve a v rodine.

 (2) Ľahkomyseľný pomer k manželstvu je v rozpore so záujmom spoločnosti. Preto možno  
k zrušeniu manželstva rozvodom pristúpiť len v spoločensky odôvodnených prípadoch.

 § 24 Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi man-
želmi tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj spoločenský účel. Pri rozhodovaní 
o rozvode musí súd prihliadnuť najmä na záujmy maloletých detí.

 § 25 Súd je povinný zistiť príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvráteniu manželstva. Svoje zistenia 
uvedie v odôvodnení rozhodnutia.

43 Dôvody, ktoré viedli zákonodarcu k upusteniu od konceptu viny boli zrejme viaceré; zložitosť 
manželských vzťahov, komplikovanosť vzťahov medzi prvotnou a následnými príčinami roz-
vratu či využívanie detí rodičmi pri rozvode, od ktorých žiadali, aby preukázali vinu jedného 
z nich. 

 In VALKOVÁ, Viera. Výrok o vine na rozvrate manželstva a jeho východiská. In Teoretické úva-
hy o práve 12. Zborník z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej Univerzity 
v Trnave, Právnickej fakulty. Trnava : Trnavská Univerzita, 2016, s. 11. 
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zákonných opatrení z rokov 1953 a 1955, avšak rozšírené o podmienku, že za-
chovanie manželstva neobstálo ani po posilnenom výchovnom pôsobení zo strany 
štátnych orgánov, spoločenských organizácií a súdu. Výchovná funkcia bola za-
kotvená aj v OSP (v podstate fakultatívne zmierovacie konanie prostredníctvom 
možnosti vykonania pohovorov s manželom, ktorý si neplní svoje manželské po-
vinnosti a obligatórne zmierovacie konanie44) a zdôrazňovala sa aj preventívna 
výchovná funkcia všetkých spoluobčanov. V zákonnej úprave sa zmenil pozoro-
vaný subjekt záujmu pri rozvrate manželstva, ako spoločenskej inštitúcie.45 Nebol 
to už dominantný záujem manželov ako za účinnosti zákona č. 320/1919 Zb.  
z. a n. a ani len dominantný záujem maloletých detí ako za účinnosti zákona 
č. 265/1949 Zb, ale záujem spoločnosti a záujem maloletých detí, nadradené 
rozvrátenému manželstvu.46 Preferovanie spoločenského záujmu nad záujma-
mi jednotlivca možno považovať za kolektívnu črtu všetkých totalitných reži-
mov.47 Vzhľadom na to, že zachovanie manželstva bolo vnímané aj ako úspech 
výchovnej funkcie socialistického štátu, nebolo nutné mať už viac zakotvený 
princíp viny ako podmienky zrušenia manželstva, ktorá bola v nesúlade so  
socialistickým humanizmom48 a boľševickou pokrokovosťou49 lebo spoločenský 

44 Zákon č. 99/1963 Zb., §§ 62 – 64 a §§ 70 – 72.
45 PLANKOVÁ, Oľga. Rozvod manželstva v československom práve. Bratislava : Osveta, 1964, s. 35.
46 Resp. nadradenosť záujmu maloletých detí a spoločnosti záviseli od rozhodnutia súdu. Kým 

Planková napr. uviedla nadradenosť, Radvanová skonštatovala, že ak je dokázaný rozvrat 
v  zmysle § 24 zákona o  rodine, bolo by protirečením povedať, že je napriek tomu v  záujme 
maloletého manželstvo zachovať. Podľa nej zákon o rodine opustil pôvodnú koncepciu § 30  
(2) zákona o rodinnom práve. Obdobne sa vyjadrila aj o spoločenskom záujme. Za vhodný ar-
gument v prospech jej názoru by sme uviedli gramatický výklad príslušných ustanovení zákona, 
keďže formulácia pri rozhodovaní o rozvode musí súd prihliadnuť najmä na záujmy maloletých 
detí sa javí byť miernejšia ako formulácia ak majú manželia maloleté deti, nemožno manželstvo 
rozvodom zrušiť, ak by to bolo v rozpore so záujmom detí. 

 In PLANKOVÁ, Oľga. Rozvod manželstva v československom práve. Bratislava : Osveta, 1964,  
s. 55.

 In RADVANOVÁ, Senta. Rozvod manželství v československém právu. Praha : Universita Kar-
lova, 1966, s. 35 – 37. In zákon č. 265/1949 Zb.; In zákon č. 94/1963 Zb.

47 Podľa Churchilla: ,,Fašizmus bol tieňom, resp. škaredým dieťaťom komunizmu a z fašizmu sa 
zas vyvinul nacizmus a vo všetkých bol jednotlivec len otrokom silného štátu, mravcom v nemen-
nom mravenisku bezcieľnych, sterilných aktivít.“ In RUOTSILA, Markku. Churchill and Finland. 
A study in anticommunism and geopolitics. London: Routledge, 2005, s. 50.

48 PAP, Tibor. Rozvod a vina v systému socialistických manželských práv. Právník, 9, 1961, č. 1,  
s. 791.

49 ANTOLSKAIA, Masha. Convergence of Divorce Laws in Europe [online]. Amsterdam : Vrije 
Universiteit, s. 12. [cit.13.5.2017.] Dostupné na internete: http://www.law2.byu.edu/isfl/saltla-
keconference/papers/isflpdfs/Antokolskaia.pdf 
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tlak na rozvádzajúcich sa manželov a prípadné vyslovenie morálneho odsúde-
nia v súdnom rozhodnutí50 boli nepochybne dostatočnou náhradou. Zdôraz-
nením výchovnej funkcie sa ešte viac posilnil prístup nie jednoznačného defi-
novania príčin rozvratu, o prípustnosti ktorých mohol rozhodnúť jedine súd. 
Keďže jediným hmotnoprávnym meradlom rozvratu ostal záujem spoločnosti 
a záujem maloletých detí, pri definovaní rozvratu sa nepochybne ešte dôsled-
nejšie vychádzalo aj z informácií o dôvodoch uzavretia manželstva, (ne)plnení 
manželských povinností či postoji k druhému manželovi a rozvodu samotnému 
a o (pra)príčinách, ktoré viedli možno len k jednej prezentovanej (,,poslednej“) 
príčine rozvratu. Aj terminologický odklon zákona od ,,dôvodov“ (pojem 
pred a po r. 1949) k ,,príčinám“ akoby bol v súlade s požadovaným preventív-
nym a výchovným pôsobením. Nestačilo zistiť dôvod rozvodu (tú pomyselnú 
poslednú príčinu rozvratu, resp. následok prapríčin), ale čo takémuto dôvodu 
predchádzalo a efektívne využiť poznanie príčin pri pokuse o zmier. 

Aj v šesťdesiatych rokoch boli najčastejšími príčinami (následkami praprí-
čin), obdobne ako v  ľudovodemokratickom Československu, nevera, rozdiel-
nosť pováh a záujmov, opilstvo, hrubosť a opustenie spoločnej domácnos-
ti. Jednou z najčastejších príčin sa v šesťdesiatych rokoch stalo aj neuvážené 
manželstvo. Pre päťdesiate aj šesťdesiate roky boli spoločné ďalšie, menej časté 
príčiny, ako napr. nezáujem o rodinu, sexuálne nezhody, finančné nezhody, od-
súdenie pre trestný čin, nadmerná žiarlivosť či pobyt v cudzine.51 Samozrejme, 
viedli sa polemiky o tom, či je vhodné, aby bol uznávaný rozvratový potenci-
ál niektorých príčin, napr. ťažkej alebo nevyliečiteľnej choroby, ktorá vznikla 
počas manželstva, odsúdenia pre trestný čin, nezvestnosti manžela či povaho-
vých rozporov52 pre možný konflikt s ústavnou ochranou manželstva, zákon-
nou požiadavkou zákazu ľahkovážnych rozvodov a morálky ako takej, avšak  
v judikatúre sa objavovali, takže všetko záležalo od posúdenia osobitostí kon-
krétneho prípadu sudcom. 

Rozvrat manželstva podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine
Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine bol v §§ 23-25 zmenený až v roku 2002, kedy 

bol vypustený § 23 (1) o posilnenej výchovnej a preventívnej funkcii štátu, spo-
ločenských organizácií a spoluobčanov. V roku 2005 bol prijatý nový, súčasný 

50 PÁVEK, František. Rozvody očima soudce. Praha : Práce, 1973, s. 95.
51 PÁVEK, František. Rozvody očima soudce. Praha : Práce, 1973, s. 64, 117 – 118.
52 PLANKOVÁ, Oľga. Rozvod manželstva v československom práve. Bratislava : Osveta, 1964,  

s. 62 – 64.
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zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine. Obsah pôvodných §§ 23-25 je premietnutý do 
§§ 22-23,53 pričom boli preformulované tak, že manželstvo viac nie je chápané 
ako spoločenská inštitúcia. Vynechané bolo ustanovenie o ľahkomyseľnom po-
mere k manželstvu rozpornom so záujmom spoločnosti, ako aj prívlastok spolo-
čenský účel manželstva a spoločensky odôvodnené prípady. Gramatická formu-
lácia rozvratu (hoci s opätovným zdôraznením od I. ČSR kontinuálne trvajúcej 
požiadavky trvalosti-obsahovej, nie nutne gramatickej), zisťovanie príčin roz-
vratu54 a záujem maloletých detí55 zostali zachované. V ústave (čl. 41) máme tiež 
naďalej zachovanú ochranu manželstva, rodičovstva, rodiny, detí a mladistvých, 
ktorá bola navyše posilnená novelou ústavy s účinnosťou od 1. septembra 2014. 
Takáto posilnená ochrana a podpora manželstva zo strany štátu sa premietla aj 

53  § 22 K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.
 § 23 (1) Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi 

manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od 
manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

 (2) Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozho-
dovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem 
maloletých detí.

 (3) Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie po-
vinností manželov podľa § 18 a 19.

54 Čo sa týka príčin rozvratu manželstva v súčasnosti, zachovaný je prístup platný podľa predchá-
dzajúceho práva, a to, že v znak príčiny rozvratu manželstva stratil svoju informačnú hodnotu, 
keďže je evidentné, že v pozadí stoja rôzne primárne príčiny. Extrémne príčiny (nevera, alkoho-
lizmus, nezáujem o rodinu, zlé zaobchádzanie) sú od roku 2011 príčinami rozvratu v menej ako 
v štvrtine prípadov. Vďaka zvyšovaniu (resp. v súčasnosti možno hovoriť o absolútnej domi-
nancii) prípadov, kedy je príčinou rozvratu manželstva rozdielnosť pováh, názorov a záujmov, 
sú čoraz zriedkavejšie situácie, keď súd určí, že za rozvratom stojí len jeden z manželov. Ak tak 
však urobí, tak vo viac ako 80 % prípadov ide o muža. Pre ilustráciu, v roku 2016 došlo, súhrnne 
vo všetkých slovenských mestách, k rozvodu pre rozdielnosť pováh, názorov a záujmov v 3905 
prípadoch (na vidieku v 2253 prípadoch) a k rozvodu z druhej najčastejšej príčiny (nevera) 
v 304 prípadoch (na vidieku v 277 prípadoch). 

 In ŠPROCHA, Branislav - MAJO, Juraj. Storočie populačného vývoja Slovenska I.: demografické 
procesy. In INFOSTAT-Výskumné demografické centrum, Centrum spoločenských a psycho-
logických vied SAV, Univerzita Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: INFOSTAT-Vý-
skumné demografické centrum, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Univer-
zita Komenského v Bratislave, 2016, s. 60. [cit. 13.5.2017.] Dostupné na internete: http://www.
infostat.sk/vdc/pdf/Storocie1.pdf 

 In ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY: Pramenné dielo Rozvody. In Obyvateľ-
stvo a migrácia [online]. Bratislava : Štatistický úrad SR, 2016. [cit. 22.5.2017.] Dostupné na in-
ternete: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population/indicators/ 

55 Zabezpečený precíznou zákonnou úpravou, nie snahou zachovať manželstvo v  prípade 
zisteného vážneho narušenia a trvalého rozvrátenia manželských vzťahov.
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v novom Civilnom mimosporovom poriadku, podľa ktorého súd počas kona-
nia vedie manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie, 
pričom môže účastníkov konania vyzvať, aby sa o zmierne riešenie pokúsili 
mediáciou.56 O manželstve, aj na základe týchto podobností s predchádzajúcou 
právnou úpravou, tak ani v súčasnosti nemožno povedať, že by bolo bežným 
zmluvným typom. Manželia sa vo svojej podstate môžu dohodnúť na rozvode, 
ako to je zdokladované od 19. storočia, avšak dohodu ako rozvodový dôvod náš 
právny poriadok, na rozdiel od väčšiny európskych, nepozná. 

Záver
Na konci 19. a počiatku 20. storočia bol prístup krajín kontinentálneho 

právneho systému zhodný v prístupe rešpektovania len taxatívneho výpočtu 
rozvodových dôvodov, z ktorých vyplývala vina jedného z manželov a s takmer 
jednohlasným57 odmietnutím rozvodu bez skúmania viny a rozvodu dohodou. 
Rozvrat manželstva ako všeobecný rozvodový dôvod nebol známy. Prelomový-
mi sa stali roky 1910, 1912 a 1917, kedy sa v európskych krajinách (Portugal-
sko- Nórsko – Švédsko – Dánsko, Švajčiarko,58 Sovietsky zväz) prvýkrát obja-
vuje pojem rozvrat manželstva, a to v súvislosti s autonómiou vôle manželov 
v súvislosti s ukončením manželstva.59 Profesor Phillips skonštatoval, že to boli 
sovietske reformy, ktoré mali (v rodinnom práve) okamžitý a trvalý vplyv na 
sociálne a politické myslenie v Európe na západ od ZSSR60 a československý 
zákonodarca ich s najväčšou pravdepodobnosťou zohľadnil, avšak formulácia 
rozvratu manželstva v československej právnej úprave bola vytvorená podľa  

56 Zákon č. 161/2015 Z. z., § 96.
57 Výnimkou boli krajiny, ktoré si ponechali prvotnú verziu Code Civil, a to Belgicko a Luxembur-

sko. In ANTOLSKAIA, Masha. Convergence of Divorce Laws in Europe [online]. Amsterdam : 
Vrije Universiteit, s. 9 – 11. [cit. 22.5.2017.] Dostupné na internete: http://www.law2.byu.edu/
isfl/saltlakeconference/papers/isflpdfs/Antokolskaia.pdf

58 Švajčiarsky kódex civilného práva vznikol už v roku 1907, s účinnosťou od roku 1912, čím je 
najstarším európskym zákonom zavádzajúcim pojem rozvrat manželstva.

59 ANTOLSKAIA, Masha. Convergence of Divorce Laws in Europe [online]. Amsterdam : Vrije 
Universiteit, s. 9 – 11. [cit. 13.5.2017.] Dostupné na internete: http://www.law2.byu.edu/isfl/
saltlakeconference/papers/isflpdfs/Antokolskaia.pdf 

 HAUSHEER, Heinz – WOLF, Stephan. Grounds for Divorce and Maintenance between Former 
Spouses. Switzerland [online]. Utrecht : CEFL, 2002, s. 1 – 2. [cit. 01.07.2017.] Dostupné na 
internete: http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Switzerland-Divorce.pdf 

60 PHILLIPS, Roderick. A History of Divorce in Western Society. New York : Cambridge University 
Press, 1988, s. 534.



92

PRÁVNE TRADÍCIE STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY

§ 142 švajčiarskeho Kódexu civilného práva (úč. od 1912).61Jeho postavenie 
ako rozvodového dôvodu podľa zákona č. 320/1919 Zb. z. a n. (platného vo 
veci rozvodového práva len v českých krajinách) nebolo jasné, keďže v zákone 
bol vymenovaný medzi ostatnými taxatívnymi rozvodovými dôvodmi a právna 
veda nenazerala jednotne na to, či ho chápať ako dôvod rozširujúci taxatívny 
výpočet alebo ako dôvod nutne prepojený s ostatnými rozvodovými dôvodmi. 
Zákon č. 265/1949 Zb. priniesol v danej veci jednoznačnosť. Rozvrat sa stal vše-
obecným rozvodovým dôvodom bez taxatívneho vymenovania príčin, ktoré ho 
mohli formovať, čo platí do súčasnosti. Taxatívnosť rozvodových dôvodov, ergo 
podľa prístupu československej právnej vedy aj príčin rozvratu manželstva za 
účinnosti manželskej novely, posilňovala princíp viny a oslabovala zásadu mate-
riálnej pravdy, čo sa zmenilo v období ľudovej demokracie a odstránilo v období 
socializmu.62 Zmenu možno vnímať aj v súvislosti s gramatickou formuláciou, 
ktorej variáciám však neprikladáme veľký význam (relevantná bola zmena for-
mulácie dôvodov rozvratu na príčiny rozvratu, avšak nie zohľadnenie prívlastku 
trvalosti v gramatickej formulácii, keďže po obsahovej stránke bola kontinuálne 
vyžadovaná). Markantná bola zmena týkajúca sa subjektov, ktorých záujem sa 
prioritne sledoval v súvislosti s povolením rozvodu. V období účinnosti man-
želskej novely to boli samotní manželia, v období ľudovej demokracie maloleté 
deti a manželia a v období socializmu maloleté deti, spoločnosť a manželia. 
Samozrejme, aj v súčasnosti je trendom považovať spoločnosť za príkladnú, ak 
sú v nej príkladné medziľudské vzťahy, avšak záujem spoločnosti eventuálne 
prevyšujúci záujem manželov bol zákonom popretý prostredníctvom novely 
zákona č. 94/1963 Zb. v roku 2002. Záujem maloletých detí je stále prioritne sle-
dovaný, avšak zabezpečený inými zákonnými spôsobmi ako prípadným prefero-
vaním zachovania aj rozvráteného manželstva, čo bolo akceptovateľné v období 
ľudovej demokracie a v právnej vede nejednoznačné aj v období socializmu.63 

61 Vyplýva to z dôvodovej správy k zákonu č. 320/1919 Zb. z. a n. 
 In POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY: Národní shromáždění 

československé 1918-1920. Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919. Tisk 
298. [online]. Praha : Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky, 1919. [cit. 01.07.2017.] 
Dostupné na internete: http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t0298_02.htm 

62 Zásada materiálnej pravdy je zachovaná do súčasnosti, keďže v zmysle právnej úpravy súd 
postupuje v súčinnosti s účastníkmi konania tak, aby zistil skutočný stav veci. Súd je povinný 
na účely zistenia skutočného stavu veci vykonať všetky potrebné dôkazy, aj keď ich účastníci 
konania nenavrhli. In zákon č. 161/2015 Z. z., čl. 6.

63  V súčasnosti takúto ,,tvrdostnú klauzulu“ obsahuje napr. nemecký BGB (§1568), podľa ktorého 
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Čo sa týka výchovnej a preventívnej funkcie súdov, najsilnejšia bola v období 
socializmu, avšak súčasný trend na Slovensku nenabral očakávané, európske 
tendencie liberalizácie inštitútu manželstva a v roku 2016 bola táto funkcia po-
silnená, a to aj možnosťou súdov vyzvať účastníkov konania na pokus o zmier 
mediáciou, ak má sudca pochybnosti o rozvrate manželstva.64 

Rozvrat manželstva je v súčasnosti typickým rozvodovým dôvodom vo 
väčšine európskych krajín, avšak jeho obsah sa rôzni a môže byť dôvodom rôz-
nych spôsobov rozvodu. Napríklad v Nemecku existuje prezumpcia rozvratu za 
predpokladu, že manželia spolu tri roky nežijú, aj ak by sa jeden z nich nechcel 
rozviesť [§ 1565 (2) BGB], v Rakúsku sa za rozvrat považuje previnenie man-
žela voči druhému z manželov, duševná choroba manžela, zrušenie spoločnej 
domácnosti trvajúce aspoň tri roky a súhlas s rozvodom [§§ 49-55 a) Eheges-
etz], kým na Slovensku musí byť podľa zákonnej formulácie o rozvrate subjek-
tívne presvedčený súd. Keď predmetný rozvodový dôvod vznikol na počiatku  
20. storočia, bol vyjadrením autonómie vôle manželov vo veci zániku man-
želstva. Neskôr mu štáty pripísali rôzny obsah, čo v zásade platí do súčasnosti 
a záleží na zákonodarcoch jednotlivých krajín a celoeurópskych tendenciách, či 
a akým smerom sa bude tento inštitút v Európe vyvíjať, prípadne zjednocovať 
a aký dosah to bude mať na Slovenskú republiku, ktorej rozvodová právna úpra-
va (právna úprava rozvratu manželstva) je pomerne konzervatívna. 

nemožno rozviesť rozvrátené manželstvo, ak je to v rozpore so záujmom maloletých detí.
64 Konanie o rozvod bolo za mimosporové označené Civilným mimosporovým poriadkom účin-

ným od júla 2016, hoci tradičné ponímanie rozvodového konania v našich dejinách bolo spo-
rové, v zmysle zák. čl. I/1911, inšpirovaného tzv. sociálnou koncepciou civilného procesu. Jej 
autorom bol Franz Klein, minister spravodlivosti Predlitavska v rokoch 1905 – 1908 a 1916, 
ktorý tvrdil, že civilný (sporový) proces má zabezpečiť ,,všeobecné blaho“ (Wohlfartsfunktion), 
pričom k odstráneniu sociálneho zla má prispieť posilnenie úlohy sudcu a obmedzenie panstva 
strán. Išlo o inšpiračný zdroj väčšiny moderných kodifikácií. Všeobecná úprava nesporové-
ho konania bola na našom území prijatá až v roku 1931 (zák. čl. 100/1931 Zb. z. a n.), avšak 
konanie o rozvod nebolo označené za nesporové. Nastolením ľudovej demokracie a neskôr 
socializmu sa upustilo od delenia civilných konaní na sporové a nesporové, v prospech zásady 
materiálnej pravdy vo všetkých konaniach. Aj po socializme bolo rozvodové konanie považo-
vané v zmysle Občianskeho súdneho poriadku, zákona č. 99/1963 Zb., za sporové.

 In ŠTEVČEK, Marek. Koncepcia civilného procesu v Slovenskej republike. Justičná revue, 68, 
2016, č. 4, s. 471 – 474.

 In MOSNÝ, Peter – LACLAVÍKOVÁ, Miriam. Dejiny štátu a práva na území Slovenska II.  
(1848 – 1948). Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, s. 148 – 150.



94

PRÁVNE TRADÍCIE STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY

Kontaktné údaje:

JUDr. Ingrid Lanczová
Inge.lanczova@gmail.com
Katedra dejín práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Kollárova 10
917 01 Trnava
Slovenská republika



95

Korene traDiČnÉho notÁrStva:  príSpevoK K vZoStUpU a ŠíreniU LatinSKÉho notÁrStva v KontinentÁLnej eUrÓpe 

KORENE TRADIČNÉHO NOTÁRSTVA:  
PRÍSPEVOK K VZOSTUPU A ŠÍRENIU LATINSKÉHO 

NOTÁRSTVA V KONTINENTÁLNEJ EURÓPE1 

Jana Kováčiková

Abstrakt
Príspevok za zameriava na tradíciu notárskej profesie v kontinentálnej Eu-

rópe. Skúmaným inštitútom je tzv. latinské notárstvo, ktoré býva synonymicky 
označované aj slovným spojením civilné notárstvo. Cieľom príspevku je zhrnúť 
fundamenty, ktoré dali vznik modernej notárskej profesii v 11. – 12. storočí, 
a zároveň predstaviť, ako sa inštitút rozšíril do iných častí Európy. 

Kľúčové slová:  civilné notárstvo, latinské notárstvo, rímske právo, notár, tabel-
lio, tradície.

Abstract
The paper focuses on the tradition of notary profession in continental Eu-

rope. Institution surveyed by this paper is so called Latin notary, which is syn-
onymous with civil law notary. Aim of this paper is to summarize the founda-
tions that gave rise to the modern notary profession in the 11th – 12th century, 
as well as introduce how the institution spread to the other parts of Europe.

Keywords: civil notary, Latin notary, Roman law, notarius, tabellio, traditions

Úvod
V jednej zo svojich šiestich prednášok v rámci cyklu G. M. Trevelyana na 

Univerzite v Cambridge v roku 1961 predniesol anglický historik E. H Carr 
nasledovné: „Je to zároveň ospravedlnenie a vysvetlenie histórie, keď minulosť 
osvetľuje budúcnosť a budúcnosť osvetľuje minulosť.“2 V duchu uvedeného citátu 
sa tento príspevok zameriava na minulosť inštitútu notárstva, dôkladne pre-
pletenú s právnymi tradíciami kontinentálnej Európy, ktoré sú živé v súčas-
nej dobe a azda sa zachovajú i v budúcnosti. Túto dlhú a rozmanitú históriu  

1 Tento príspevok je výstupom grantového projektu VEGA š. 1/0531/14 s názvom Vývoj notár-
stva. 

2 CARR, Edward Hallet. Co je historie? Praha : Nakladatelství Svoboda, 1967, s. 125.
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možno výstižne vyjadriť slovným spojením notárstvo latinského typu, resp. ci-
vilné notárstvo, ktoré je tradičným inštitútom (nielen) v krajinách kontinentál-
neho právneho systému.1

Pojem „latinské notárstvo“
Na úvod je vhodné venovať pozornosť významu označenia „latinské notár-

stvo,“ ku ktorému sa hlási i Notárska komora Slovenskej republiky.2 Na nespráv-
nu interpretáciu predmetného pojmu poukázal K. Cappon, ktorý sa kriticky 
postavil k  spájaniu genézy inštitútu s  prijatím normy Loi du 25 Ventôse 
Annee XI contenant organisation du notariat v roku 1803 vo Francúzsku. Tento 
zákon síce zaviedol dôslednú legislatívnu úpravu notárskej činnosti, integrujúcu 
dlhodobo zachovávanú prax a eliminujúcu doposiaľ neregulované oblasti, čím 
sa stal vzorom modernej právnej úpravy notárstva vo väčšine krajín kontinen-
tálnej Európy, inštitút civilného notárstva však nemožno považovať za inová-
ciu, vytvorenú napoleonským zákonodarstvom.3 Jeho korene totiž siahajú až 
do antických čias.4 

1 Je všeobecne známe, že krajiny, ktoré boli kolóniami alebo provinciami Španielska, Francúz-
ska a Portugalska si zachovali právnu tradíciu civilného notárstva. Ide o väčšinu krajín Latin-
skej Ameriky a francúzsky hovoriacej časti Afriky. Bližšie k histórii notárstva vo vybraných 
krajinách kontinentálnej Európy, Afriky, Ázie a Ameriky pozri: GRÓFIKOVÁ, Zuzana. Ko-
rene súčasného notárstva. In ARS NOTARIA, 2004, roč. 8, č. 3, s. 19 – 25; CARAMÉS, Edu-
ardo. Postavenie notárov v Európe, ich funkcie a úlohy. In ARS NOTARIA, 2000, roč. 4, č. 3,  
s. 8 – 14 a ďalšie.

2 Notárska komora Slovenskej republiky je členom Medzinárodnej únie (latinského) notárstva 
(UINL), ktorá popularizuje a koordinuje úlohy a postavenie notárov vo svete. Bližšie pozri:  
[cit. 13.10.2017.] Dostupné na internete: http://www.notar.sk/Not%C3%A1rskakomora/DE-
ONTOL%C3%93GIA.aspx 

3 CAPPON, Kees. Dutch Notaries: Do they have a future? How the historical foundations of the 
Civil law can help survive a modern crisis. In Journal of Civil Law Studies, 2011, roč. 4, č. 2,  
s. 576 – 577. V článku 1 úvodného titulu uvedeného zákona sa objavuje definícia notárov ako 
„verejných funkcionárov, ktorých úlohou je prijímať všetky akty a zmluvy, ktorým strany musia 
alebo chcú dať autentický charakter verejnej listiny, a zároveň garantovať dátum ich uzatvorenia, 
držať ich v úschove a vydávať o nich kópie a osvedčenia.“ Takéto vymedzenie notárstva latinské-
ho typu je z historickoprávnej perspektívy veľmi dôležité, pretože notárska profesia tým bola 
vďaka svojej kvázi verejnej funkcii výslovne diferencovaná nielen od iných slobodných povolaní 
a právnických profesii ale aj štátnych úradov. Bližšie pozri: BRTKO, Róbert – KOVÁČIKOVÁ, 
Jana. Notárstvo latinského typu v historickoprávnej a komparatívnej perspektíve. In Notárstvo 
a iné právnické profesie v historickom vývoji. Praha : Leges, 2017 s. 21 – 22.

4 K notárstvu v Antickom Ríme bližšie pozri: KOVÁČIKOVÁ, Jana. Notárstvo v starovekom 
Ríme a jeho právna kontinuita v nástupníckych krajinách. In Acta Iuridica Olomucensia,  
roč. 9/2014: Supplementum 3: Recepce římského práva v Evropě. Olomouc : Univerzita Palackého  
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Prikláňame sa k presvedčivejšiemu názoru, ktorý prezentoval napr. A. Pitlo, 
zakladateľ notárskej právnej vedy v Holandsku, na 11. Medzinárodnom kongre-
se latinského notárstva v Aténach dňa 8. októbra 1971. Uviedol, že prívlastok 
latinský je odvodený od stredovekého pôvodu inštitútu, ktorý sa pod vplyvom 
rímskeho práva formuloval práve na území Talianska a ktorého modernú po-
dobu kreovala napoleonská legislatíva.5 V rovnakom duchu argumentuje aj ko-
lektív autorov J. Brázda, R. Bébr a P. Šimek, ktorí vo svojej porovnávacej štúdii 
o notárstve z roku 1976 uvádzajú, že notárstvo s latinskou právnou tradíciou 
je typické pre krajiny, vychádzajúce zo základov rímskej kultúry (odtiaľ názov 

„latinské notárstvo“).6 
Autori, ktorí sa vo viac či menej všeobecnej rovine venujú historickému vý-

voju notárstva na území Slovenskej republiky taktiež konštatujú, že zrušením 
štátnych notárstiev v roku 19897 sa na Slovensku obnovilo notárstvo latinského 
typu, vychádzajúce z rímskej právnej kultúry.8 Uvedené konštatoval aj zákono-
darca v dôvodovej správe k pôvodnému návrhu zákona č. 323/1992 Zb. o notá-
roch a notárskej činnosti (notársky poriadok).9

v Olomouci, 2014, s. 83-92; GREGOR, Martin. Notárske funkcie cisárskej kancelárie za prin-
cipátu. In Právne tradície strednej a východnej Európy. Zborník z V. česko-slovenského práv-
nohistorického stretnutia doktorandov a  postdoktorandov, ktoré sa uskutočnilo v  dňoch  
29. a 30. júna 2017 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pod 
záštitou Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky a Katedry rímskeho, kánonického  
a cirkevného práva (v tlači).

5 CAPPON, Kees. Dutch Notaries: Do they have a future? How the historical foundations of the 
Civil law can help survive a modern crisis. In Journal of Civil Law Studies, 2011, roč. 4, č. 2,  
s. 577. 

6 BRÁZDA Jiří – BÉBR, Richard – ŠIMEK, Pavel. Notářství, jeho vývoj organizace a pravomoc 
(srovnávací studie). Praha : Academia, 1976, s. 58. 

7 K štátnemu notárstvu bližšie pozri: PODOLEC, Ondrej. Notárstvo a nástup komunistického 
režimu. In Notárstvo a iné právnické profesie v historickom vývoji. Praha : Leges, 2017, s. 183 –  
204; NEMEC, Roman. Štátne notárstvo a vývoj právnej úpravy notárstva v Československu  
v rokoch 1951 – 1964. In Bratislavské právnické fórum 2013: (Dis)kontinuita práva a kríza. 
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013 s. 1749 – 1757; NE-
MEC, Roman. Vývoj pôsobnosti štátneho notárstva. In 2. česko-slovenské stretnutie doktorandov  
a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva. Bratislava : Atticum, 2014, s. 72 – 82.

8 KRSKOVÁ, Alexandra – OPATOVSKÝ, Jozef. Argentína – rodisko Medzinárodnej únie latin-
ského notárstva. In ARS NOTARIA, 1998, roč. 2, č. 3, s. 11.

9 Dôvodová správa k pôvodnému návrhu zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(notársky poriadok): „Zrušenie štátneho notárstva, jeho odštátnenie a obnovenie notárstva tzv. 
latinského typu vychádzajúceho z rímskej právnej kultúry, bude mať za následok premenu štát-
neho orgánu v notára ako nezávislého nositeľa verejného úradu. Štátu zanikne povinnosť platiť 
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Z naznačených úvah je zrejmé, že koncept latinského notárstva sa v pod-
mienkach kontinentálnej Európy síce v súčasnej dobe považuje za absolútnu 
samozrejmosť, nie vždy je mu však správne porozumené. O to väčšmi vystupuje 
do popredia potreba vrhnúť svetlo na historické korene a podstatu latinského 
notárstva, ktoré považujeme za jednou z najvýznamnejších európskych práv-
nych tradícií. 

Vzostup latinského notárstva
História civilného notárstva v právnych poriadkoch nástupníckych krajín 

Západorímskej ríše je vhodným príkladom ranej recepcie rímskeho práva:10 
spletitý zhluk kultúr, pluralita národov pod germánskou nadvládou a z toho 
vyplývajúca neusporiadanosť právnych vzťahov, mali za následok presadenie 
princípu personality, ktorého rezultátom bolo zachovanie materiálnej kontinui-
ty rímskeho práva vo vzťahu k podriadenému rímskemu obyvateľstvu.11 Mnohé 
prepracované inštitúty rímskeho práva, ktoré neboli germánskym kmeňom do-
vtedy známe, a teda nemali v ich zákonodarstve adekvátnu obdobu, boli pre-
vzaté z právnej úpravy neskororímskeho cisárstva. Pod uvedené konštatovanie 

mzdu notárom, ich zamestnancom, starať sa o ich výchovu a niesť bezprostrednú zodpovednosť za 
činnosť notárstva. Na druhej strane bude činnosť nezávislého notára zdrojom finančných príjmov 
štátu prostredníctvom daní. Naďalej však zostane ingerencia štátu pri ustanovovaní notárov, ur-
čovaní ich počtu a obvodov. Štátny dohľad nad činnosťou notárov zostane zachovaný ministrovi 
spravodlivosti Slovenskej republiky. Pri výkone tzv. súdneho komisára v dedičských veciach bude 
dohľad patriť i súdom. V ostatnej svojej činnosti však bude dozorovú funkciu plniť autonómny 
stavovský orgán notárov – notárska komora.“

10 K recepcii rímskeho práva bližšie pozri: MLKVÝ, Matej. K niektorým metodologickým aspek-
tom skúmania recepcie rímskeho práva. In Zborník z konferencie 3. česko-slovenské právněhis-
torické setkání doktorandů a postdoktorandů. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 182 – 194.

 Prvky rímskeho práva v germánskych zákonníkoch. In Acta Iuridica Olomucensia, roč. 9/2014: 
Supplementum 3: Recepce římského práva v Evropě. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomo-
uci, 2014, s. 59 – 68.

11  K princípu personality bližšie pozri: GREGOR, Martin. Personálna pôsobnosť zákonov v bar-
barských kráľovstvách a rímske právo. In Nová Európa – výzvy a očakávania: Personálna pôsob-
nosť rímskeho a kanonického práva a jej presahy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 66 – 67; 
ŠURKALA, Ján. Personálna pôsobnosť ius gentium a ius civile a ich vzájomné presahy. In Nová 
Európa – výzvy a očakávania: Personálna pôsobnosť rímskeho a kanonického práva a jej presahy. 
Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 51 – 65.
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možno subsumovať aj nami skúmaný inštitút,12 za ktorého antickú obdobu sa 
považujú rímski tabelliones.13

Obdobie, ktoré začalo rozpadom Rímskej ríše, bolo pre rozvoj notárstva 
veľmi významné. Predovšetkým je potrebné poukázať na zásadu, že na výkon 
činnosti tabelliónov, bolo nevyhnutné získať autorizácia štátu, čo súviselo s tým, 
že im bolo postupne zverovaných stále viac úradných úkonov. Tým sa samozrej-
me zvyšovala aj ich vážnosť v spoločnosti. 

V období raného stredoveku bola ich činnosť stále orientovaná na spiso-
vanie písomných dokumentov o právnych úkonoch, sledujúc pritom tradičné 
rímske vzory, ktoré ovplyvnili i germánske zákonníky, prijímané kráľovstvami 
na území Itálie. Tieto listiny mali naďalej súkromný charakter. Od 8. storočia 
sa v Longobardskom kráľovstve popri kráľovských notároch (notarii impera-
toris) a pisároch (tabelliones)14 stretávame tiež s notármi, ktorí boli využívaní 

12 V období stredoveku, kedy bola gramotnosť na veľmi nízkej úrovni, mal písomný dokument 
veľké „čaro,“ obzvlášť, ak bola jeho autenticita potvrdená úradnou osobou. Prví „neatickí“ 
notári pôsobili v ostrogótskom kráľovstve. Neskoroantická prax bola prevzatá tiež prvým ger-
mánskym kráľovstvom na území Itálie. Svedčí o tom najmä spis Cassiodora, sekretára kráľa 
Theodoricha s názvom Variarum epistolarum libri XII, kde sú zahrnuté rôzne formuláre. Po-
dobnú zbierku formulárov poznáme tiež z vizigótskeho prostredia, táto nesie názov Formulae 
Visigothici, bola zostavená na začiatku 7. storočia a obsahuje takmer 50 formulárov (porovnaj: 
SKŘEJPEK, Michal. Notáři a notářství v antickém Římě II. In Ad Notam, 2010, roč. 16, č. 1.  
s. 39). 

13 Tabelliones boli v klasickom období vývoja rímskeho právneho poriadku akýmisi technickými 
odborníkmi na spisovanie listín, ktoré však mali výlučne súkromný charakter. Podľa A. Bergera 
boli tabelliones profesionálnymi súkromnými pisármi, ktorých úlohou bolo spisovať za prítom-
nosti svedkov dokumenty pre súkromné osoby (porovnaj: BERGER, Adolf. Encyclopedic Dic-
tionary of Roman Law. Philadelphia : The American Philosophical Society, 1991, s. 727 – 728). 
Tabelliones pomáhali pri listinnom zaznamenávaní dôležitých úkonov, pokiaľ listina pristupo-
vala v nejakej, zväčša sprievodnej, funkcii k samotnému právnemu úkonu, najmä k testamentu  
a významným právnym úkonom inter vivos. Neboli štátnymi úradníkmi, ale vykonávali zá-
robkovú činnosť, ktorej výkon bol sprevádzaný aspoň primitívnou znalosťou práva (porovnaj: 
PFAFF, Ivo. Tabellio und Tabularius. Ein Beitrag zur Lehre von den romischen Urkundsperso-
nen. Wien : Manz, 1905, s. 33). Od vlády cisára Konštantína však boli dokumenty vyhotovené 
tabelliónmi považované za autentické záznamy transakcii, a to až kým nebol preukázaný opak 
ohľadom ich obsahu (porovnaj: CT 9, 19, 1 = CI 9, 22, 21).

14  V tomto období však označenie verejného pisára pojmom tabellio ustupovalo názvu notarius, 
a udržiavalo sa len na území Východorímskej ríše. To je dôkazom toho, že kráľovskí notári 
boli vyberaní spomedzi tabelliónov, ktorí si zachovali svoje cechové usporiadanie. Porovnaj: 
ŠEDIVA, Václav. O notářství u Římanův a jeho dalším vývoji v Itálii. In Ad Notam, 1996,  
roč. 2, č. 1 s. 17.
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kráľovskými komisármi (missi) ako súdni pisári pre verejne súdy (placita).15  
S týmto súvisí skutočnosť, že notári v tomto období preberali aj sudcovské 
úlohy – v niektorých prípadoch boli zvolenými prísažnými (judex et notarius 
domini imperatoris).16 Takýto sudca – notár spisoval listinu o právnom úkone 
v podobe správy o súdnom konaní, do ktorej zhrnul nárok, obranu a výrok 
rozhodnutia. To znamená, že pri spisovaní listín v podstate realizoval súdne 
konanie a právny úkon ktorý zaznamenával na tomto základe nadobudol cha-
rakter súdneho rozhodnutia. Táto jurisdikcia bola z dôkazného hľadiska veľmi 
prínosná – notárska listina totiž predstavovala autentický zápis právneho úko-
nu, teda verejnú listinu, ktorá dávala dôkaz o svojom obsahu. Formulácia no-
társkeho aktu podľa vzoru rozsudku bola rozhodujúcim krokom pri kreovaní 
civilného notárstva.17

Vývoj v severnom Taliansku v 11. a 12. storočí pomohol longobardskému 
sudcovi – notárovi rozvinúť sa v právnu inštitúciu, ktorá sa v priebehu stredove-
ku rozšírila po celej Európe. Významné hospodárske a kultúrne oživenie v tom-
to období zvýšilo najmä v severnej Itálii dopyt po notárskych službách, preto 
sa počet notárov neustále zvyšoval. Toto obdobie sprevádzal i začiatok štúdia 
Corpus Iuris Civilis na univerzite v Bologni,18 ktoré malo zásadný význam pre 
rozvoj civilného notárstva: s obnovením záujmu o rímske právo sa začala ve-
novať pozornosť aj štúdiu notárstva, ktoré sa tak z pôvodne remeselnej činnosti 
transformovalo na samostatné právne odvetvie (ars notariae).19

15 BRUNDAGE, James. The Medieval Origins of the Legal Profession. Chicago : Chicago University 
Press, 2008, s. 211 – 214.

16 RADDING, Charles. The Origins of Medieval Jurisprudence: Pavia and Bologna, 850 – 1150. 
New Haven : Yale University Press, s. 46.

17 Dokonca aj potom, ako sa od uvedenej súdnej formy v 11. storočí upustilo, listina notárom vy-
hotovená, mala naďalej charakter autentického záznamu o obsahu právneho úkonu (porovnaj: 
CAPPON, Kees. Dutch Notaries: Do they have a future? How the historical foundations of the 
Civil law can help survive a modern crisis. In Journal of Civil Law Studies, 2011, roč. 4, č. 2,  
s. 579). 

18 WIEACKER, Franz. A History of Private Law in Europe with particular reference to Germany. 
Oxford : Clarendon Press, 1995, s. 30 – 46. Ďalej pozri: KOSCHAKER, Paul. Europa und das 
römische Recht. Münich : C. H. Beck, 1966, s. 55 – 86.

19 K prvým predstaviteľom ars notariae patrili Irnerius (Formularium tabellionum), Odefredus 
(De ordine indiciario, Summa de libellis formandis), Salathiel (Summa artis notariae), Guil Du-
rantis, Petrus de Uzola a obzvlášť Ronaldinus Passaggeri, ktorý je vďaka svojej Summa artis no-
tariae právom označovaný za otca moderného notárstva. V Bologni zriadil špeciálnu univerzitu 
pre notárov, kde sám notárstvo vyučoval (porovnaj: ŠEDIVA, Václav. O notářství u Římanův 
a jeho dalším vývoji v Itálii. In Ad Notam, 1996, roč. 2, č. 1, s. 16 – 17).
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V Justiniánskom zákonodarstve objavili glosátori množstvo pasáží, odkazu-
júcich na starovekých tabelliones.20 Ako už bolo zvykom medzi stredovekými 
juristami, tieto pasáže interpretovali v kontexte ich doby a spájali ich so stredo-
vekou verziu inštitútu.21 Týmto spôsobom zakomponovali stredoveké notárstvo 
severnej Itálie do autoritatívneho rámca rímskeho práva a teoreticky stanovili 
jeho dogmatické základy. Nie je žiadnym zveličením ak konštatujeme, že bez 
akademizácie rímskeho práva by šírenie notárskej profesie do celej Európy ne-
bolo možné.

Rovnako ako rímski tabelliones, tak i stredovekí notári boli úradníci, ktorí 
ponúkali svoje služby verejnosti. Na vyjadrenie tohto atribútu ich činnosti sa  
v priebehu 11. a 12. storočia označovali slovným spojením notarius publicus. Po-
jem publicus mal aj iný význam, znamenal „dôveru verejnosti.“ Notársky úkon 
bol instrumentum publicum, t.j. dokument, ktorý požíva publica fides, autentic-
ký a dôveryhodný záznam o právnom úkone.22

Rozšírenie latinského notárstva
Notári opierali svoju vierohodnosť o skutočnosť, že boli menovaní verej-

nými orgánmi. V severnej Itálii si právo na vymenovanie notárov spočiatku 
ponechávali longobardskí králi. Keď sa kráľovstvo v 10. storočí stalo súčasťou 
Svätej ríše rímskej, vytvorili sa tak podmienky pre šírenie civilného notárstva  
v celom známom západnom svete. Cisárska autorita bola absolútna, čo zname-
ná, že notári, ktorých cisár vymenoval, mohli pracovať kdekoľvek si zvolili.23 
Avšak aj rímsky pápež si v 12. storočí nárokoval právo denominovať notárov.24 

20 V justiniánskom období vývoja rímskeho právneho poriadku sa stal tabellionát natoľko roz-
šírený, že cisár musel upraviť pravidlá činnosti tabelliónov prostredníctvom viacerých predpi-
sov - podstatné sú najmä tri novellae constitutiones: Nov. 44 (r. 536), Nov. 47 (r. 537) a Nov. 73  
(r. 538). Legislatívne zásahy cisára Justiniána mali veľký vplyv na charakter skúmaného inšti-
tútu, ktorý nadobúda kontúry koncesovanej živnosti (porovnaj: PFAFF, Ivo. Tabellio und Ta-
bularius. Ein Beitrag zur Lehre von den romischen Urkundspersonen. Wien : Manz, 1905, s. 33).

21 Bližšie k uvedenej metóde pozri: KOSCHAKER, Paul. Europa und das römische Recht. Münich :  
C.H. Beck, 1966, s. 87 – 91; STEIN, Peter. Roman Law in European History. Cambridge : Cam-
bridge University Press, 1999, s. 71 – 74.

22 CAPPON, Kees. Dutch Notaries: Do they have a future? How the historical foundations of the 
Civil law can help survive a modern crisis. In Journal of Civil Law Studies, 2011, roč. 4, č. 2,  
s. 580.

23 Tamže, s. 580.
24 Inštitút cirkevných notárov bol vytvorený rímskou cirkvou podľa cisárskeho vzoru v 3. storočí. 

Ich pôvodnou úlohou bolo zbierať tzv. acta martyrum (t.j. zaznamenávať činy mučeníkov.). Pri-
rodzeným vývojom sa však stali základom pontifikálnej kancelárie – spisovali dôležité listiny,  

Korene traDiČnÉho notÁrStva: príSpevoK K vZoStUpU a ŠíreniU LatinSKÉho notÁrStva...
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Cirkevní notári vykonávali presne tie isté povinnosti ako notári, ktorí pracovali 
pod cisárskou autoritou a tiež mohli ponúknuť svoje služby v akejkoľvek časti 
kresťanskej ríše na základe univerzálnej autority pápeža.25

Záverom sa na tomto mieste pokúsime zodpovedať otázku, ako sa notár-
stvo rozšírilo zo severnej Itálie do ostatnej Európy. Keďže vo zvyšnej časti Itálie, 
južnom Francúzsku i Španielsku sa po páde Západorímskej ríše rímske právo 
naďalej zachovávalo vo forme zvykového práva, inštitút sa tu rozšíril pomer-
ne ľahko a rýchlo. Napomohla tomu nielen právna tradícia písomného dôka-
zu v súdnom konaní, ale aj zásluha glosátorov, ktorí z notárstva vytvorili jed-
noznačný odtlačok rímskeho práva. Približne okolo roku 1200 sa verejní notári 
objavili v celom regióne juhozápadnej Európy v oblasti Stredomoria.26 Svoje 
činnosti tu vykonávali na základe autority cisára alebo pápeža a boli menovaní 
mestskými radami alebo zvrchovanými vládcami.27

V ostatných častiach Európy však neboli vytvorené natoľko priaznivé pod-
mienky pre prijatie notárskej inštitúcie. Právo severného Francúzska, Holand-
ska, Británie a Nemecka bolo germánskeho pôvodu, ktorého znakom bol dôraz 
na ústne konanie a dôkazy.28 Na rozdiel od južnej Európy, tento región nemal 
žiadnu prax, ktorá by sa bezprostredne spájala so službami ponúkanými no-
tármi. V dôsledku toho sem notársky úrad neprenikol spontánnym procesom, 
ako tomu bolo v južnej Európe, ale namiesto toho vstúpil prostredníctvom 
cirkevných súdov. Cirkev ako univerzálna sila mala totiž právomoc v rôznych 

ustanovovali apoštolských notárov pre služby mimo mesta Rím atď. Postupne prešiel tento 
zvyk z rímskej cirkvi na cirkev grécku, čím počet cirkevných notárov značne vzrástol. Cirkevní 
notári tvorili zbor, na ktorého čele stál pápež, ktorý notárov ustanovoval sám, alebo dal na uve-
dené mandát vyšším cirkevným predstaviteľom. Títo cirkevní notári boli spočiatku vyberaní 
spomedzi klerikov (notarii clerici), pričom ich činnosť sa obmedzovala iba na cirkevnú oblasť. 
Postupom času sa však začali zaoberať aj spisovaním súkromných listín. K cirkevným notárom 
patrili aj scrinarii, ktorí boli pôvodne úradníkmi pápežského archívu, no od 8. storočia sa zao-
berali aj spisovaním listín (porovnaj: ŠEDIVA, Václav. O notářství u Římanův a jeho dalším vý-
voji v Itálii. In Ad Notam, 1996, roč. 2, č. 1 s. 17; BRÁZDA Jiří – BÉBR, Richard – ŠIMEK, Pavel. 
Notářství, jeho vývoj organizace a pravomoc (srovnávací studie). Praha : Academia, 1976, s. 12. 

25 CAPPON, Kees. Dutch Notaries: Do they have a future? How the historical foundations of the 
Civil law can help survive a modern crisis. In Journal of Civil Law Studies, 2011, roč. 4, č. 2,  
s. 580.

26 ROUMY, Franck. Histoire du notariat et du droit notarial en France. In Handbuch zur Geschich-
te des Notariats der europaischen Traditionen. Baden-Baden : Nomos, 2009, s. 125 – 168.

27 Tamže, s. 131– 132.
28 BIERESBORN, Dirk. Klage und Klageerwiderung im deutschen und englischen Zivilprozess. 

Frankfurt am Main : Peter Lang, 1999, s. 175.
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oblastiach práva v celom kresťanskom svete, pričom cirkevné súdnictvo bolo 
založené na písomnom konaní. Od roku 1215 bolo požiadavkou rímskeho ká-
nonického práva, že písomný záznam musí byť vedený osobou, ktorá je persona 
publica, t.j. notárom alebo dvoma inými spoľahlivými osobami. Notári sa teda 
prvýkrát objavili v severozápadnej Európe okolo roku 1239 ako úradníci cir-
kevných súdov.29

Záver
Notárstvo ako právnická profesia, vykonávaná verejnými činiteľmi, ktorým 

štát zveril exkluzívnu právomoc zaznamenávať súkromnoprávne transakcie, 
dať im vhodnú právnu formu a osvedčiť ich ako verejný akt, ktorého plnenie 
je vynútiteľné štátnou mocou, je jedným z produktov talianskych právnických 
géniov, ktorí za výdatnej pomoci rímskeho práva položili v 12. storočí základ 
kontinentálnemu právnemu systému.30 Latinské notárstvo tak vzniklo ako vý-
sledok symbiózy severotalianskej právnej praxe vrcholného stredoveku a justi-
niánskych ideí.31 I keď antický svet ešte nepoznal notárstvo vo vyššie uvedenom 
zmysle, bolo to práve rímske právo, ktoré glosátorom, aktívne sa venujúcim 
systematickému štúdiu Justiniánskej kodifikácie, slúžilo ako základ pre formo-
vanie moderného inštitútu.
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29 CAPPON, Kees. Dutch Notaries: Do they have a future? How the historical foundations of the 
Civil law can help survive a modern crisis. In Journal of Civil Law Studies, 2011, roč. 4, č. 2,  
s. 582.

30 Syntézu základov európskej právnej vedy podáva F. Wieacker. Bližšie pozri: WIEACKER, 
Franz. A  History of Private Law in Europe with particular reference to Germany. Oxford : 
Clarendon Press, 1995, s. 28 – 48.

31 CAPPON, Kees. Dutch Notaries: Do they have a future? How the historical foundations of the 
Civil law can help survive a modern crisis. In Journal of Civil Law Studies, 2011, roč. 4, č. 2,  
s. 578.
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NOTÁRSKE FUNKCIE CISÁRSKEJ KANCELÁRIE  
ZA PRINCIPÁTU1

Martin Gregor

Abstrakt
Autor vo svojom príspevku poukazuje na činnosť cisárskej kancelárie v ob-

dobí principátu. Zameriava sa pritom najmä na spôsob, akým boli vyhoto-
vované dôležité dokumenty a listiny, pochádzajúce z jej činnosti vrátane ich 
archivácie. Usiluje sa podchytiť pôsobenie notárov a ďalších pisárov v týchto 
administratívnych štruktúrach. Túto problematiku sa snaží načrtnúť na pod-
klade komplexnej analýzy vývoja jednotlivých oddelení cisárskej kancelárie za 
principátu, pričom poukazuje na trend postupnej byrokratizácie a atomizácie 
jednotlivých útvarov. Prostredníctvom výskytu notárov skúma aj ďalšie presahy 
tejto problematiky v období dominátu.

Kľúčové slová:  cisárska kancelária, principát, notárstvo, a libellis, vyhotovova-
nie listín, administratíva

Abstract
In this article an author points out to an operation of the Roman Imperial 

Bureau in the period of Principate. The author focuses mainly on the way how 
important documents and charters that capture the bureau´s activities had been 
designed, including their archiving. He seeks to grasp activities of notaries and 
other copyists in these administration structures. The author endeavours to 
outline the issue on the basis of comprehensive analysis of individual depart-
ments´ development of the imperatorial Bureau in the Principate, while in-
voking process of progressive bureaucratisation and atomising of individual 
divisions. Through occurrence of notaries it also examines overlapping of this 
issue further in the period of Dominate. 

Keywords:  the Imperial Bureau, the Principate, the notary office, a libellis,  
design of official documents, administration

1 Príspevok je výstupom grantového projektu VEGA (č. 1/0631/14) s názvom Vývoj notárstva.
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Úvod
Pojem „notár“ zvyčajne označuje osobu verejného záujmu, ktorá má na žia-

dosť strán skoncipovať listiny, majúce zo zákona zvláštne účinky úplného dôka-
zu.2 Podľa súčasného právneho stavu v Slovenskej republike ide o štátom určenú 
osobu, ktorá vykonáva notársku a ďalšiu činnosť určenú zákonom, pričom pod 
notárskou činnosťou sa rozumie najmä spisovanie listín o právnych úkonoch 
a osvedčovanie právne významných skutočností.3

Predmetný termín „notár“, „notárstvo“ má svoju tradíciu nielen v slovenči-
ne, češtine (notář) alebo v poľštine (notariusz), ale bežne sa používa aj v rámci 
zaužívaných svetových jazykov, napríklad v angličtine (Notary) alebo v nemči-
ne (der Notar). Možno konštatovať, že je uzuálny a má určitú právnu tradíciu.4 
Základ tohto slova však pochádza z latinčiny, ktorá výrazne ovplyvnila ďalšie 
svetové jazyky. Je odvodený od pojmu „nota“5, čo v preklade predstavuje určitú 
poznámku, písmeno, značku, škvrnu, znamenie. Z toho pochádzajúce označe-
nie osoby „Notarius“ odkazuje na činnosť pisára, stenografa, rýchlopisca.6

Uvedený výraz sa v tomto význame vyskytuje po prvýkrát v Apocolocyntó-
ze Lucia A. Senecu, kde poukazoval na výstižnú reč cisára Claudia, ktorú však 
notári nezachytili, pretože hovoril veľmi potichu.7 Podľa tradície založil ume-
nie rýchlopisu v antickom Ríme Cicerov otrok a sekretár Tiro. Vytvoril systém 
skratiek a značiek, praktickú stenografickú abecedu, ktorá bola neskôr podľa 
neho aj pomenovaná ako „notae tironianae“.8 Plutarchos o tom píše: „Konzul 

2 Pozri § 1 a § 2 cisárskeho patentu č. 366/1850 z 29. septembra 1850, jímžto se vydává řád no-
tářský.

3 Pozri § 1 a § 2 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 
v znení neskorších predpisov.

4 O pomeroch v Uhorsku bližšie pozri GÁBRIŠ, T. Východiská, význam a dosah uhorského zá-
konného článku 35/1874 o kráľovských verejných notároch. In Ars Notaria. 2016, č. 2, roč. 20, 
s. 4 – 5.

5 V rímskom práve mala veľký význam tzv. „nota censoria“, teda cenzorské pokarhanie za nehod-
né konanie rímskeho občana, čo je však ďalší z významov tohto pojmu, ktorým sa nebudeme 
zaoberať. K tomu bližšie pozri MOMMSEN, T. Rőmisches Staatsrecht. Zweiter Band, I. Abthe-
ilung. Zweite Auflage. Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1877, s. 370.

6 ŠPAŇÁR, J. Latinsko-slovenský slovník. Bratislava : SPN, 1987, s. 392.
7 Apol. 9, 2. Pozri SENECA. Apocolocyntosis: Die Verkürbissung des Kaisers Claudius. Übersetzt 

von A. Bauer. Stuttgart : Reclam, 2005, s. 25. (Kým v latinskom texte sa vyskytuje „notarius“, 
v preklade dominuje veľavravné spojenie „Parlamentsstenograph“ – pozn. aut.).

8 AMELOTTI, M. Notariat und Urkundenwesen zur Zeit des Prinzipats. In Aufstieg und Nieder-
gang der rőmischen Welt. Teil II., Band 13: Recht. Berlin : De Gruyter, 1980, s. 390.
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Cicero naučil najskôr tých pisárov, čo vedeli rýchlo písať, niekoľko znakov, takže 
niekoľkými málo ťahmi dokázali zaznačiť zmysel obsiahlych zápisov a potom ich 
dal rozostaviť po senáte, kde bolo treba. Dovtedy nemali a ani necvičili takých 
stenografov, ale až vtedy sa po prvý raz prišlo na tento nápad.“9 No aj práca ta-
kýchto notárov mohla mať nepriame súkromnoprávne konzekvencie, ako o tom 
svedčí Paul. D 29, 1, 40, pr.10

V predloženom príspevku by sme chceli poukázať na to, že význam slo-
va „notár“ bol v antickom Ríme do značnej miery odlišný od predstavy, ktorú 
spájame s týmto slovom, resp. právnickou profesiou dnes. Takýmto pojmom sa 
označovali zväčša otroci a prepustenci, ktorí doslova písali skratky. Túto činnosť 
vykonávali, pretože potrebovali písomne zachytiť rýchlo prednesené slová, čiže 
stenografovali, čím sa zrejme odlišovali od pisárov (scribae) ako bežnej súčasti 
republikánskeho úradníckeho aparátu.11 Ako uvádza Berger, tento rozdiel sa 
v cisárskom období začal bagatelizovať, až napokon sa oba pojmy pokladali za 
synonymá.12

Služby notárov boli využívané najmä v cisárskej kancelárii. V období do-
minátu boli nenahraditeľnými vykonávateľmi tejto pomocnej administratívnej 
činnosti. Objektívna potreba notárov pri správe Rímskej ríše v 4. a 5. storočí je 
nespochybniteľná.

Tento článok sa skôr zameriava na otázku vývoja „notárstva“ a jeho úlo-
hu v rámci fungovania cisárskej kancelárie za principátu. Keďže skoro každý 
právny inštitút (a jeho administratívne zabezpečenie) prešlo v dejinách práva 
určitým vývojom, príspevok sa na podklade analýzy vývoja cisárskej kancelá-
rie pokúsi hľadať odpovede na otázku, prečo príprava dokumentov, spisovanie 
listín a zaznamenávanie významných skutočností dostalo v období dominá-
tu práve takúto podobu. Je to o to viac podnetnejšie, pretože prví notári sa  

9 Plut. Cat. Min. 23. Pozri PLUTARCHOS. Životopisy slávnych Grékov a Rimanov. II. zväzok. 
Preložili D. Škoviera a P. Kuklica. Bratislava : Kalligram, 2008, s. 508.

10 Lucius Titius nadiktoval svoj testament notárovi, ktorý ho stenograficky zaznamenal. Závetca 
však zomrel skôr, ako by dal svojmu testamentu patričnú formu. Paulus zastával názor, že takéto 
„notae“ môžu platne odzrkadľovať vôľu poručiteľa, no iba preto, že ich chápal ako mimoriadny 
závet vojaka, nie z titulu práce notára.

11 SKŘEJPEK, M. Notáři a notářství v antickém Římě I. In Ad Notam: Notářský časopis. 2009,  
č. 6, roč. 15, s. 229.

12 BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Second edition. Philadelphia : The Ame-
rican Philosophical society, 1991, s. 599.
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v tomto význame začali vyskytovať na cisárskom dvore už okolo začiatku druhé-
ho storočia po Kristovi.13

Zároveň považujeme za potrebné analyzovať tento menej známy aspekt rím-
skeho verejného práva a poukázať na notárske (t. j. spísomňovacie) funkcie 
cisárskej kancelárie za principátu, teda na spôsob, akým pracovala s listinami 
a písomnosťami vrátane s tým spojenej byrokracie. Táto činnosť mala totiž ne-
čakané konzekvencie, súvisiace s tvorbou cisárskych konštitúcií, ako jedného 
z hlavných prameňov práva v období principátu.

1. Historický vývoj cisárskej kancelárie (Officia Palatina)

1. 1 Materiálny základ vzniku cisárskych kancelárií

Podstata cisárskej kancelárie nebola výtvorom cisárskej éry (anni augusto-
rum).14 Už v časoch republiky prevládal úzus, že každá významnejšia aristokra-
tická rodina disponovala určitým počtom vzdelaných otrokov, ktorí obstarávali 
rôzne záležitosti.15 Nemuselo ísť len o súkromnoprávnu správu majetku, ale ak 
vlastník otrokov vyvíjal politickú činnosť, samozrejme, že ich mohol využívať 
aj na drobné administratívne práce.

Postupom času zverovali najmocnejší vodcovia republikánskych frakcií 
určitú pomocnú agendu aj svojim prepustencom (libertorum Caesaris) alebo 
klientom. Prepustenci boli viazaní povinnosťou úcty a vernosti voči svojmu 
patrónovi. Už Cato Censorius údajne hovorieval, že medzi nimi vládne posvät-
ný vzťah dôvery, ktorý je nadradený aj príbuzenským zväzkom.16 Z toho vyplý-
va, že takýto súkromnoprávny pomer politikovi zaručoval absolútnu oddanosť 

13 SKŘEJPEK, M. Notáři a notářství v antickém Římě II. In Ad Notam: Notářský časopis. 2010,  
č. 1, roč. 16, s. 37.

14 Týmto termínom ju označuje MOMMSEN, T. Rőmisches Staatsrecht. Zweiter Band. Zweite 
Auflage. Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1877, s. 724.

15 Hoci skutočne išlo o republikánsku tradíciu, za principátu hrozila smrť tomu, kto by si zriadil 
svoje vlastné privátne kancelárie na spôsob cisárskych offícií. (Tac Ann. 15, 35; Tac Ann. 16, 8.  
Pozri TACITUS, P., C. Agricola, Anály, Germánia, Histórie. Preložil J. Žigo a kol. Bratislava : 
Tatran, 1980, s. 382, 404).

16 Túto reč zachytáva Gellius v Gell. Att. 5, 13, 4. Pozri GELLIUS, A. Die Attischen Nächte. Erster 
Band. Űbersetzt von F. Weiss. Leipzig : Fues Verlag, 1875, s. 292 – 293.
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svojich sekretárov a tajomníkov z radov prepustencov, nehovoriac o otrokoch, 
u ktorých bolo použitie sankčných mechanizmov veľmi jednoduché. Napríklad 
sám Augustus nechal svojmu otrokovi Thallovi – pisárovi „a manu“ – zlámať 
obe nohy, lebo prezradil obsah jeho listu.17

Od tejto kategórie osôb, ktoré vykonávali administratívnu agendu pre svo-
jich predstavených na základe súkromnoprávneho vzťahu, je potrebné odlišo-
vať tzv. apparitores, teda verejný pomocný personál magistrátov cum imperio 
ako liktorov (lictores), pisárov (scribae), poslov (viatores), heroldov (praecones) 
a ďalšie doplnkové sily pri špeciálnych príležitostiach (geruli, nomenclatores), 
ktoré boli späté s magistratúrou ako takou.18 Zásadne išlo o slobodných rím-
skych občanov, výnimočne aj prepustencov, ktorí za svoju verejnú službu pobe-
rali odmenu (merces).19

Vzhľadom na rímske reálie však, aj napriek tomu, magistrát delegoval mno-
ho menších povinností na svojich osobných sluhov, pričom ich výpomoc nebola 
nezvyčajná ani na verejnosti. O tom nás ubezpečuje príklad z Plutarchových 
životopisov, uvádzajúc, že Tiberius Gracchus nechal násilím strhnúť odvolané-
ho tribúna Marca Octavia z rečníckeho pódia nie prostredníctvom liktorov, ale 
nariadil to svojmu prepustencovi, ktorého služby údajne celkom bežne využíval 
namiesto nich.20

Na týchto princípoch bola založená kancelária prvého rímskeho cisára.21 
Nemožno sa celkom stotožniť so slovami, ktoré Dio Cassius vkladal do úst Ma-
ecenasovi v jeho reči o ďalšom smerovaní Ríše z roku 29 p. n. l. Radil Augustovi, 
aby si vybral spomedzi jazdcov svojich tajomníkov, ktorým by zveril starost-
livosť o svoju korešpondenciu a prípravu predpisov s celoštátnou pôsobnos-
ťou a aj individuálne právne akty.22 Je to typické ahistorické tvrdenie, keďže  

17 Suet. Aug. 67. Pozri SUETONIUS, G., T. Životopisy rímskych cisárov. Preložila Etela Šimovičová. 
Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2010, s. 87.

18 RAINER, J., M. Römisches Staatsrecht: Republik und Prinzipat. Darmstadt : Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 2006, s. 60.

19 MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Erster Band, I. Abtheilung. Dritte Auflage. Leipzig : 
Verlag von S. Hirzel, 1887, s. 333 – 334.

20 Plut. Tib. 12. Pozri PLUTARCHOS. Životopisy slávnych Grékov a Rimanov. II. zväzok. Preložili 
D. Škoviera a P. Kuklica. Bratislava : Kalligram, 2008, s. 610.

21 AUSBÜTTEL, Frank. Die Verwaltung des Römischen Kaiserreiches von der Herrschaft des Au-
gustus bis zum Niedergang des Weströmischen Reiches. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, 1998, s. 12.

22 Dio 52, 33, 5. Pozri CASSIUS D. Roman History. VI. Volume. Translated by E. Cary. Londonc: 
W. Heinemann, 1917, s. 165.
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Dio Cassius aplikoval notoriety zo svojich čias na éru ranného principátu. Po-
dobne možno vyhodnotiť Suetoniovu správu, že Augustus ponúkol miesto ve-
dúceho kancelárie ab epistulis básnikovi Q. Horatiovi Flaccovi23 alebo zverenie 
dohľadu nad knižnicami Pompeiovi Macrovi.24 Vykonávanie takýchto služieb 
by bolo pre každého vyššie postaveného občana ponižujúce. Preto aj Skřejpek  
v rámci epigrafického rozboru dospieva k záveru, že dochovaný nápis „Ianua-
rius Caesaris Aug. ab epistulis“ nemôže byť dôkazom o existencii tejto kancelárie, 
ale zrejme len upresňuje zaradenie otroka a referuje o jeho pracovnej náplni.25

Počas vlády prvých cisárov nemožno hovoriť o pevnej organizačnej štruktú-
re alebo oficiálnom postavení nejakého kancelárskeho útvaru, hoci prirodzene 
určitý spôsob deľby práce existoval už vtedy. Existujú doklady o tom, že cisári 
písali mnohé listy vlastnoručne26 alebo ich diktovali svojim otrokom, z ktorých 
významné postavenie mal najmä tajomník „a manu.“

1. 2 formálny vznik cisárskych kancelárií a štyri pôvodné oddelenia

Cisárske kancelárie posunula na vyšší stupeň až reforma cisára Claudia, 
ktorý vytvoril štyri veľké oddelenia. Dovtedy šlo o tzv. „Hausamt“, teda určité 
útvary v cisárskej domácnosti, ktoré spravovali záležitosti cisára ako súkromnej 
osoby. Týmto krokom sa im dostalo určitého verejného uznania, čo je prvým 
krokom k ich chápaniu ako subjektov verejného práva.

Finančné oddelenie a rationibus viedlo správu cisárskej pokladnice (fiscus), 
dohliadalo na realizáciu príjmov a výdavkov, viedlo finančný archív a prakticky 
zodpovedalo za hospodárenie s cisárskymi prostriedkami. Túto agendu spra-
vovali už od počiatku Tiberiovej vlády prepustenci a rationibus, pričom svojou 
činnosťou podmienili vznik tohto oddelenia.27

23 SUETONIUS, G., T. The Lives of illustrious Men: Poets. Translated by J. C. Rolffe. London :  
W. Heinemann, 1959, s. 484 - 485.

24 Suet. Caes. 56. Pozri SUETONIUS, G., T. Životopisy rímskych cisárov. Preložila Etela Šimovičo-
vá. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2010, s. 41.

25 CIL VI 8596. Pozri SKŘEJPEK, M. Studie z dějin římské ústřední správy za principátu: Císařské 
kanceláře, jejich činnost a organizace. In Acta Universitatis Carolinae – Iuiridica. 1991, č. 2 – 3, 
roč. 37, s. 45.

26 Suet. Aug. 87. Pozri SUETONIUS, G., T. Životopisy rímskych cisárov. Preložila Etela Šimovičová. 
Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2010, s. 95.

27 DUFF, A., M. Freedmen in the Early Roman Empire. Oxford : Clarendon Press, 1928, s. 152.
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Listinné oddelenie ab epistulis zabezpečovalo vybavovanie cisárskej koreš-
pondencie, pod čo spadalo nielen vyhotovovanie vojenských a civilných meno-
vacích listín, ale aj prijímanie všetkých správ od vojenských veliteľov. Zo zbie-
raných údajov následne zostavovali situačný prehľad, ktorý predkladali cisárovi. 
Pôvodne bol tento útvar zodpovedný za komunikáciu cisára so všetkými hod-
nostármi ríše, ukladanie pokynov a inštrukcií, poskytovali cisárovi informácie 
o dianí v ríši a dokonca organizovali cisárske audiencie.28

Právne oddelenie a libellis taktiež pracovalo so špecifickým druhom žiadostí, 
ktoré boli adresované cisárovi. Aj jej predobraz možno vidieť v práci prepusten-
cov a subscriptionibus.29 Okrem priznávania rímskeho občianstva30 alebo práva 
troch detí (ius trium liberorum) sa zaoberalo predovšetkým odvolaniami zo 
súdov všetkých stupňov k cisárovi. Treba zdôrazniť, že staré právo odvolania sa 
k celej obci (provocatio ad populum) bolo v plnej miere nahradené možnosťou 
odvolať sa k cisárovi ako ku najvyššej inštancii (provocatio ad Caesarem).31 Cisár 
však nepreskúmaval len hrdelné prípady, ale v podstate akýkoľvek spor, s kto-
rým sa na neho strany obrátili. Keďže takýto opravný prostriedok mal povahu 
určitej skutkovej a právnej otázky, na ktorú dával cisár záväznú odpoveď, išlo 
o vydávanie cisárskych reskriptov. 

Kancelária a libellis zabezpečovala celý proces vybavenia odvolania, spojený 
s posúdením žiadosti vrátane sformulovania odpovede na ňu. Nemožno nájsť 
jednoznačnú odpoveď na to, do akej miery bola len technickým orgánom, ktorý 
sprostredkoval vec cisárovi, alebo, že odvolania vybavovali zodpovední pracov-
níci kancelárie na základe kreatívnej právnickej činnosti. Ingerencia cisára sa 
však predpokladala aspoň pri schválení načrtnutého riešenia.32

Oddelenie a studiis poskytovalo cisárovi kvalifikované poradenstvo v oblasti 
vedy a kultúry, najmä poznatky z histórie, filozofie a literatúry. Túto teoretickú 

28 KARLOWA, O. Römische Rechtsgeschichte. Erster Band. Leipzig : Verlag von Veit & Comp, 
1885, s. 544.

29 DUFF, A., M. Freedmen in the Early Roman Empire. Oxford : Clarendon Press, 1928, s. 152.
30 GAI. INST. 1, 93 – 94: potvrdzuje možnosť takejto žiadosti a ustanovuje bližšie pokyny ohľa-

dom tehotnej manželky a detí.
31 JONES, A., H., M. Studies in Roman Government and Law. New York : Barnes & Noble, 1968,  

s. 54. To taktiež potvrdzuje ŠLOSAR, M. Pomáhat a chránit aneb policejní kompetence v řím-
ském právu. In Dny práva 2015 – Days of Law 2015. Část VI.: Odpovědnost v právu. Brno : 
Masarykova Univerzita, 2016, s. 258 – 259.

32 ECK, W. Die Verwaltung des Römischen Reiches in der hohen Kaiserzeit. I. Band. Basel : F. Rein-
hardt, 1995, s. 27 – 28.
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časť svojej práce aplikovali aj do praktickej roviny, keď pripravovali cisárske pre-
javy a podklady pre slávnostné ústne deklarácie. Vo svojich počiatkoch zrejme 
plnilo úlohy ústredného cisárskeho archívu a knižnice.

Na čele týchto oddelení stáli Claudiovi prepustenci. Na čele oddelenia a ra-
tionibus stál Pallas, človek natoľko mocný, že senát prijal na jeho počesť sena-
tusconsultum de honoribus Pallantis, po tom, čo od Claudia odmietol dar vo 
výške 15 miliónov HS.33 Vedúcim kancelárie ab epistulis sa stal prepustenec 
Narcissus, ktorému cisár udelil kvestorské a prétorské odznaky, oddelenie a stu-
diis zasa spravoval prepustenec Polybios, ktorý mohol kráčať medzi obidvoma 
konzulmi.34

1. 3 Ďalšia atomizácia cisárskych kancelárií do začiatku 2. storočia n. l.

Načrtnutá byrokratická štruktúra štyroch veľkých oddelení cisárskej kance-
lárie sa však už počas Claudiovej vlády začala ďalej štiepiť a atomizovať. Z práv-
neho oddelenia (a libellis) sa vyčlenil útvar a cognitionibus,35 ktorého úlohou 
bolo zabezpečovať chod cisárskeho súdu v mimoriadnom kogničnom procese 
(extra ordinem). Z hľadiska formy sa preto mali pripravovať dekréty, t. j. ci-
sárske rozsudky v konkrétnej veci, ktoré však nadobúdali všeobecnú účinnosť. 
Hoci obe kancelárie mali v hrubých rysoch podobnú náplň práce, oddelenie 
a cognitionibus bolo zodpovedné aj za riadny a nerušený výkon súdnych po-
jednávaní, čo predstavovalo najmä povinnosť viesť súdny kalendár, predvolať 
procesné strany, zabezpečiť zaznamenávanie prednesených prejavov prostred-
níctvom notárskych stenografov a napokon archivovať súdne protokoly spolu 
s vytvorenými originálmi rozsudkov.

33 BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva. Praha : Academia, 1981, s. 288. K ďalšiemu pô-
sobeniu tohto prepustenca pozri Tac. Ann. 13, 2. (TACITUS, P., C. Agricola, Anály, Germánia, 
Histórie. Preložil J. Žigo a kol. Bratislava : Tatran, 1980, s. 308). Tiež OOST, S., I. The Career of 
M. Antonius Pallas. In The American Journal of Philology. 1958, no. 2, vol. 79, s. 124.

34 Suet. Claud. 28. Pozri SUETONIUS G., T. Životopisy rímskych cisárov. Preložila Etela Šimovi-
čová. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2010, s. 186.

35 Skřejpek ho dokonca považuje za jedno z pôvodných štyroch oddelení, a to namiesto kancelárie 
a studiis. SKŘEJPEK, M. Charakter a podstata státní správy za principátu. In Acta Universitatis 
Carolinae – Iuridica. 2010, č. 1, s. 19. Nemožno však poprieť, že táto kancelária skutočne vznikla 
už za vlády cisára Claudia, ktorý vášnivo rád súdil. Funkciou vedúceho tohto úradu Claudius 
poveril prepustenca Menandra. Apol. 15, 2. Pozri SENECA, Apocolocyntosis: Die Verkürbissung 
des Kaisers Claudius. Übersetzt von A. Bauer. Stuttgart : Reclam, 2005, s. 43.
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Z finančného úradu (a rationibus) sa odčlenila správa súkromného majetku 
cisára ako kancelária a patrimonio, hoci pôvodne zrejme šlo len o vytvorenie 
sekcie vo vnútri tohto väčšieho oddelenia a až neskôr došlo k ich definitívne-
mu odtrhnutiu. Táto organizačná zmena bola potrebná vzhľadom na vtedajšie 
chápanie systému štátnych financií. 

Fiscus Caesaris predstavoval cisársku pokladnicu, do ktorej smerovali dane 
a poplatky z cisárskych provincií vrátane niektorých ďalších príjmov pôvodne 
určených do Aeraria Saturni. Cisár síce mohol s fiscom nakladať ako so svojím 
vlastným majetkom, ale zásadne z neho financoval len verejné výdavky určené 
na zabezpečenie chodu Ríše. Od toho bolo potrebné odlíšiť cisárov majetok, 
ktorý vlastnil ako súkromná osoba (res familiaris).36 Tento majetkový substrát 
nebol spojený s úradom princepsa a dedil sa podľa noriem súkromného dedič-
ského práva.37 Okrem toho sa vytvorila majetková podstata, ktorá bola určená 
pre cisárovu osobnú potrebu, no ostávala natrvalo spätá s postavením panovní-
ka a neprechádzala na dedičov. Išlo o tzv. korunný majetok, do ktorého možno 
zahrnúť najmä cisárske paláce a sídla.38

Správou posledných dvoch entít sa začalo zaoberať oddelenie a patrimo-
nio. V období vlády Julsko-Claudiovskej dynastie však nebol načrtnutý rozdiel 
natoľko markantný, keďže nový cisár bol zásadne aj dedičom väčšej časti sú-
kromného majetku predchádzajúceho cisára. Prejavil sa až v priebehu druhého 
storočia, čo možno zdôrazniť aj neskorším dualizmom pojmov a patrimonio 
(súkromný majetok) a res privata (korunný majetok).39

Z kancelárie a studiis sa vyčlenil osobitný útvar a bibliothecis, ktorý spravo-
val cisárovu súkromnú knižnicu a zrejme mal vykonávať dohľad aj nad všet-
kými verejnými knižnicami v Ríme. Zároveň je pravdepodobné, že tento úrad 
prevzal úlohu cisárskeho poradcu vo veciach literatúry. Na čele tohto úradu 
stál procurator bibliothecarum a bol obsadzovaný významnými predstaviteľmi 
kultúrnych vied, napríklad gramatikom Dionysiom z Alexandrie alebo sofistom 

36 GOSEN, J. von. Der Römische Fiscus und das römische Fiscalrecht. In Zeitschrift für die ges-
amte Staatswissenschaft. 1867, Bd. 23, H. 4, s. 543 - 544.

37 MARQUARDT, J. Römische Staatsverwaltung. Zweiter Band: Das Finanzwesen. Zweite Auflage. 
Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1884, s. 311.

38 BARTOŠEK, M. Administrativní problémy antického Říma II. In Právněhistorické studie 23. 
Praha : Academia, 1980, s. 256.

39 HIRSCHFELD, O. Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian. Zweite Auflage. Ber-
lin : Weidmannsche Buchhandlung, 1905, s. 21.
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Iuliom Vestinom.40 Kancelária ab epistulis sa vnútorne rozčlenila do dvoch veľ-
kých sekcií ab epistulis Latinis a ab epistulis Graecis z dôvodu kvalifikovaného 
zabezpečenia jej agendy v oboch týchto jazykoch. Toto delenie je bezpečne do-
ložené už za Neróna.41

S príchodom Flaviovcov pokračovalo rozvetvovanie byrokratickej štruktúry. 
Vznikli ďalšie štyri osobitné kancelárie. Prvá z nich, a commentariis, bola zria-
dená ako celkom nový subjekt, hoci zrejme bola organizovaná už predtým na 
menej formálnom základe a čiastočne nadviazala na pôsobnosť oddelenia a stu-
diis. Predmetná kancelária bola ekvivalentom cisárskeho ústredného archívu. 
Zhromažďovala, registrovala a archivovala úradné dokumenty a verejné listiny, 
ktoré pochádzali z činnosti cisára a jeho kancelárií. Treba však upozorniť na to, 
že rímsky archívnicky model bol aj napriek jej existencii do značnej miery de-
centralizovaný, keďže každá z cisárskych kancelárií si viedla svoj vlastný archív, 
podobne ako aj praefecti a ostatní vysokí úradníci. Významnou súčasťou tohto 
oddelenia bola sekcia a commentariis beneficiorum, ktorá uschovávala doklady 
o všetkých benefíciách, ktoré cisár udelil vrátane jeho dobročinnosti.

Ďalej sa prikročilo k oslabeniu kancelárie ab epistulis, keď bola z jej pôsob-
nosti odňatá takmer celá oblasť vojenskej agendy a prerozdelená medzi dve 
menšie kancelárie: a copiis militaribus a ab actis. Tieto kancelárie nie sú dolože-
né bohatým pramenným materiálom, a preto je ťažké určiť náplň ich činnosti 
a datovať dĺžku ich existencie. Prvá z nich zrejme vyhotovovala a uschovávala 
opisy menovacích dekrétov vojenských veliteľov. Druhá z nich zabezpečovala 
podobné činnosti s tzv. acta militaria – konkrétnymi vojenskými rozkazmi. Je 
však pravdepodobné, že naďalej boli v subordinačnom postavení voči kancelárii 
ab epistulis.

Vznik kancelárie a censibus súvisel s rozhodnutím cisára Domiciána nado-
budnúť titul večného cenzora (censor perpetuus), čím definitívne preniesol 
vplyv cenzorov na cisára.42 Administratívnoprávnym odzrkadlením týchto 
skutočností bol vznik kancelárie a censibus, ktorej poslaním bolo skúmať pome-
ry senátorov a jazdcov. Zaoberala sa predovšetkým finančnými predpokladmi 

40 HIRSCHFELD, O. Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian. Zweite Auflage. Ber-
lin : Weidmannsche Buchhandlung, 1905, s. 303.

41 MADVIG, J., N. Die Verfassung und Verwaltung der Römischen Staates. Erster Band. Leipzig : 
B. G. Teubner, 1881, s. 559.

42 Dio 67, 4, 3. Pozri CASSIUS, D. Roman History VIII. Translation by E. Cary. London : W. Heine-
mann, 1925, s. 327.
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kandidátov na vstup do jazdeckého alebo senátorského stavu, ale zároveň vy-
konávala aj dohľad nad správaním členov týchto stavov.

K Domiciánovi sa napokon viaže aj vytvorenie zvláštneho typu kancelárie 
a voluptatibus, ktorú by sme mohli pričleniť skôr k širšej súčasti cisárskeho 
dvora, než ku štátnemu aparátu. Mala organizovať a technicky zabezpečiť cisá-
rov program v jeho voľnom čase, išlo najmä o zábavu. Oddelenie malo zrejme 
predobraz v slávnom jazdcovi Titovi Priscovi, ktorý na podobnom základe or-
ganizoval zábavu cisára Tiberia na Capri.43

1. 4 veľká reforma administratívy za cisára hadriána a obdobie 
adoptívnych cisárov

Cisár Hadrián (117 – 138 p. n. l.) najvýraznejšie ovplyvnil ďalší status  
a pôsobenie kancelárií, čím umožnil, aby sa stali riadnymi, verejnými orgánmi 
v modernom zmysle slova. V kontexte celej štátnej správy bola charakteristická 
posilnením centralizácie a prehĺbením princípu byrokracie, hoci ako uvádza 
Skřejpek, išlo o zdravú byrokraciu, ktorá Rímskej ríši pomáhala udržiavať sta-
bilitu.44

Základným predpokladom pre tento vývoj bolo pripustenie jazdcov na 
miesta vedúcich úradníkov. Hoci sa jazdci vyskytovali vo vedení cisárskych 
kancelárii aj predtým, išlo skôr o zriedkavé a výnimočné prípady (napr. Ga-
ius Suetonius, slávny životopisec dvanástich cisárov, bol vedúcim kancelárie 
a studiis; taktiež mnohých jazdcov obsadil Vitellius ako núdzové opatrenie pre 
krátkosť času45). Od tejto reformy sa to však stalo pravidlom. Toto tvrdenie však 
nemožno absolutizovať. Prepustenci a otroci naďalej ostali majoritnou časťou 
personálu v jednotlivých oddeleniach, dokonca prepustenci niekde zastávali  

43 Suet. Tib. 42: Išlo najmä o organizovanie spintrií, ktoré Tiberiov životopisec definoval ako „per-
verzné pohlavné obcovanie.“ Pozri SUETONIUS, G., T. Životopisy rímskych cisárov. Preložila 
Etela Šimovičová. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2010, s. 124.

44 SKŘEJPEK, M. Studie z dějin římské ústřední správy za principátu: Císařské kanceláře, jejich 
činnost a organizace. In Acta Universitatis Carolinae – Iuiridica. 1991, č. 2 – 3, roč. 37, s. 81.

45 Tac. Hist. 1, 58: „Vitellius rímskym jazdcom podelil dvorské úrady zastávané zvyčajne prepus-
tencami...“ Pozri TACITUS, P., C. Agricola, Anály, Germánia, Histórie. Preložil J. Žigo a kol. 
Bratislava : Tatran, 1980, s. 447.
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pozíciu vedúceho oddelenia.46 Intenzita prieniku jazdcov do jednotlivých útva-
rov sa líšila najmä vzhľadom na dôležitosť konkrétneho útvaru.

Z personálneho hľadiska začal platiť princíp profesionalizácie a úradnej de-
finitívy. Úradníci začali byť do jednotlivých funkcií dosadzovaný bez časového 
obmedzenia a zvyčajne vykonávali úzko špecializovanú prácu. S tým súviselo 
zavedenie cursus honorum do pomerov týchto kancelárií. Tento inštitút pôvod-
ne upravoval poriadok zastávania republikánskych magistratúr.47 V tomto prí-
pade však šlo o umožnenie služobného postupu každému úradníkovi vo vnútri 
cisárskej kancelárie i mimo nej (v rámci cisárskych úradov).

Pravidelné odmeňovanie prostredníctvom pevne určeného platu (sala-
rium)48 prinieslo zvýšenie exkluzivity tohto povolania. Podľa platových stup-
ňov sa jednotliví úradníci delili na sexagenarii (60 000 HS ročne), centenarii 
(100 000 HS ročne), ducenarii (200 000 HS ročne) a tricenarii (300 000 HS 
ročne).49 Odvráteným javom odmeňovania úradníkov bola enormná záťaž pre 
štátnu pokladnicu, pričom každý cisár svoj úradnícky aparát len zväčšoval.

Tým vznikla sústava moderných administratívnych útvarov, ktoré na-
dobudli väčšiu autonómiu a samostatnosť pri výkone svojich činností. Hoci  
aspekt osobnej zodpovednosti a prísnej subordinácie ostal aj naďalej zachovaný, 
jazdci ako plnoprávni a relatívne majetní rímski občania mali omnoho lepšie 
východiskové pozície ako prepustenci a otroci. V dôsledku neustáleho nárastu 
agendy a vysokej špecializácie cisár už nemohol objektívne vykonávať kontrolu 
a dohľad nad celou činnosťou kancelárie, v dôsledku čoho sa najmä vedúcim 
dostávalo viac voľnosti pri práci. 

Táto reforma ponúkla širokú možnosť uplatnenia najmä právnikom. Za 
Severovských panovníkov pôsobili ako vedúci úradu a  libellis (magister  

46 FRIEDLÄNDER, L. Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum 
Ausgang der Antonine. Erster Theil. Leipzig : Verlag von Hirzel, 1862, s. 146.

47 V časoch republiky napríklad Lex Cornelia de magistratibus z roku 81 p. n. l. alebo Lex Villia 
z roku 180 p. n. l. Pri veľkom zjednodušení ho možno načrtnúť takto: kvestor, prétor, konzul.

48 MARQUARDT, J. Römische Staatsverwaltung. Zweiter Band: Das Finanzwesen. Zweite Auflage. 
Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1884, s. 109.

49 BARTOŠEK, M. Administrativní problémy antického Říma II. In Právněhistorické studie 23. 
Praha : Academia, 1980, s. 241.
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libellorum) Papinianus,50 neskôr Ulpianus,51 dokonca aj Modestinus.52 Úrad ve-
dúceho kancelárie a memoria (magister memoriae) zastával Paulus. V cisárskych 
kanceláriách tiež pôsobili Tarruntenius Paternus, Volusius Maecianus, Quintus 
C. Scaevola,53 podľa niektorých aj Marcianus.54 Právnici získavali takmer mo-
nopolizovali, čo pretrvávalo až do vlády Konštantína I. Veľkého, odkedy tento 
jav prepukol ešte výraznejšie

V súvislosti s týmito javmi možno pozorovať proces zriaďovania ďalších 
kancelárskych oddelení. Za vlády adoptívnych cisárov sa začínal z cisárskej kan-
celárie stávať komplex neprehľadných vzťahov a právomocí. Viacero činností 
kancelárie ab epistulis prevzali menšie útvary, ktoré mohli voči tomuto oddele-
niu plniť funkciu podriadených a pomocných orgánov. Tak vzniklo oddelenie 
a codicillis, ktoré malo vyhotovovať menovacie dekréty (kodicily). Jeho pôsob-
nosť sa zrejme obmedzovala na civilnú sféru, keďže existoval aj jeho vojenský 
náprotivok v podobe kancelárie a copiis militaribus. Jej vedúcim bol prepuste-
nec, čo tiež naznačuje neveľký význam tohto útvaru.55

Z oddelenia ab epistulis sa zrejme odtrhla aj kancelária a mandatis, ktorá 
pripravovala a distribuovala cisárske mandáty (mandata), t. j. záväzné pokyny 
všetkým úradníkom v provinciách, ako jeden z druhov konštitúcií principa.56 
Vyvinula sa zrejme z praxe tzv. „libertus a mandatis“, ktorého úlohou pôvodne 
bolo sprostredkovávať cisárove rozkazy vedúcim jednotlivých cisárskych kan-
celárií a palácovému služobníctvu.57 Malou prepusteneckou kanceláriou bola aj 
a diplomatibus, ktorá mala skôr technický charakter. Bola úzko prepojená s cur-
sus publicus a vydávala povolenia na použitie pošty. Od nej možno odlišovať 

50 KASER, M. Römische Rechtsgeschichte. Zweite Auflage. Gőttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 
1967, s. 195.

51 HONORÉ, T. Ulpian: Pioneer of Human Rights. Second Edition. Oxford : Oxford University 
Press, 2002, s. 14.

52 HONORÉ, T. „Imperial Rescripts A. D. 193-305: Autorship and Authenticity. In The Journal of 
Roman Studies. 1979, vol. 69, s. 63.

53 Ulp. D 36, 1, 23, pr. – z tohto fragmentu možno vydedukovať, že pôsobil ako vedúci kancelárie 
a consiliis za vlády Marca Aurelia.

54 BLAHO, P., ŽIDLICKÁ, M., HARAMIA, I. Základy rímskeho práva. Bratislava : Manz, 1997,  
s. 60.

55 SKŘEJPEK, M. Studie z dějin římské ústřední správy za principátu: Císařské kanceláře, jejich 
činnost a organizace. In Acta Universitatis Carolinae – Iuiridica. 1991, č. 2 – 3, roč. 37, s. 62.

56 SOMMER, O. Prameny soukromého práva římského. Druhé vydání. Praha : Melantrich, 1932, 
s. 95.

57 DUFF, A., M. Freedmen in the Early Roman Empire. Oxford : Clarendon Press, 1928, s. 148.



117

notÁrSKe fUnKcie ciSÁrSKej KanceLÁrie Za principÁtU 

kanceláriu ab instrumento auxiliario, ktorej úlohou už bolo reálne zabezpečovať 
expedíciu listín všetkých ostatných kancelárií vo vnútri a aj navonok cisárskej 
kancelárie. 

Medzi ďalšie z oddelení, ktoré sa z dôvodu hlbšej špecializácie odčlenilo od 
kancelárie ab epistulis, no permanentne s ňou muselo spolupracovať naďalej, bol 
útvar ab admissionibus. Organizoval, plánoval a zabezpečoval priebeh audiencií 
u cisára, pričom mohlo ísť o stretnutia s vlastnými úradníkmi, občanmi alebo 
zahraničnými delegáciami. Z týchto dôvodov patril medzi orgány, ktoré možno 
skôr pričleniť k širšej súčasti cisárskeho dvora, než chápať ako nejaký adminis-
tratívny útvar. Vzájomná koordinácia s oddelením ab epistulis bola nevyhnutná 
najmä pri naplánovaní a oznámení dátumu audiencie. Až do 3. storočia ju riadil 
prepustenec a napriek jej menšiemu významu mala rozsiahly prepustenecký 
personál.58

V prvej polovici druhého storočia taktiež vzniklo oddelenie a memoria.59 
Malo podobné zameranie ako predchádzajúca kancelária, keďže pomáhalo zo-
stavovať cisárov denný program a harmonogram jeho pracovných povinností. 
Jej personál mal zároveň zaznamenávať všetky cisárske rozhodnutia (adnotatio-
nes).60 Vedúci tejto kancelárie sa stal cisárovým sekretárom vo vlastnom zmysle 
slova, pričom ako napovedá názov kancelárie, mal pomáhať pamäti cisára, aby 
nezabúdal na svoje povinnosti a vydané normy.61

Keďže Hadrián modifikoval consilium principis do podoby stáleho orgánu 
zloženého z vysokých úradníkov a právnikov62 založil aj oddelenie a consiliis, 
ktoré malo zrejme technicky zabezpečovať zasadania cisárskej rady. Predpo-
kladá sa, že mali pripravovať podklady a materiály na jej zasadania, pozývať jej 
členov, zabezpečovať stenografovanie a vyhotovovať zápisy o jej zasadnutí.

58 WEAVER, P., R. Familia Caesaris: A Social Study of the Emperor‘s Freedmen and Slaves. New 
York : Cambridge University Press, 1972, s. 253.

59 SKŘEJPEK, M. Studie z dějin římské ústřední správy za principátu: Císařské kanceláře, jejich 
činnost a organizace. In Acta Universitatis Carolinae – Iuiridica. 1991, č. 2 – 3, roč. 37, s. 62.  
No napríklad Friedländer datuje obdobie jeho vzniku až do vlády Severovcov. FRIEDLÄNDER, 
L. Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang der An-
tonine. Erster Theil. Leipzig : Verlag von Hirzel, 1862, s. 152.

60 SOMMER O. Prameny soukromého práva římského. Druhé vydání. Praha : Melantrich, 1932,  
s. 86.

61 „Magister memoriae adnotationes omnes dictat et emittit, et precibus respondet.“ KARLOWA, O. 
Römische Rechtsgeschichte. Erster Band. Leipzig : Verlag von Veit & Comp, 1885, s. 834.

62 BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Second edition. Philadelphia : The Ame-
rican Philosophical society, 1991, s. 408.
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1. 5 vývoj cisárskych kancelárií v krízovom období principátu

Cisárske kancelárie zaznamenávali najväčšiu efektivitu počas vlády adoptív-
nych cisárov a neskôr za dynastie Severovcov. S týmto obdobím sa spája klasický 
model ich fungovania. Za vlády Marca Aurelia bol prenechaný titul vir perfectis-
simus nielen väčšine z prefektov, ale aj vedúcemu oddelenia a rationibus, a podľa 
Bergera aj ďalším vedúcim kancelárií. Ostatným jazdcom v prokurátorskej hod-
nosti priznal titul vir egregius.

Hoci Rímskej ríši neprospela politická nestabilita v období vlády vojenských 
cisárov po zavraždení Alexandra Severa (v roku 235 n. l.), išlo o obdobie ne-
bývalého vzrastu moci cisárskych kancelárií. Rýchlo striedajúci sa cisári stratili 
prehľad o práci svojho byrokratického aparátu. Pre naliehavosť iných záležitostí 
sa vyhýbali realizácii väčších personálnych zmien a v úrade zväčša len potvr-
dili tých vedúcich, ktorých im zanechal ich predchodca, nehovoriac o bežných 
úradníkoch. Zodpovednosť voči cisárovi sa tak stávala čoraz viac iluzórnou 
a kancelárie nadobúdali na samostatnosti a autonómii v decíznom procese. Ďal-
ším typickým znakom pre toto obdobie bolo posilnenie byrokratizácie a prie-
nik militarizácie aj do sféry cisárskych kancelárií. Hoci administratívne právo 
bolo už dlhšiu dobu postavené na zásade oddelenosti civilných a vojenských 
hodností, v dôsledku týchto okolností boli do cisárskych kancelárií vo zvýšenej 
miere povolávaní vojaci.

Vo vnútri cisárskych kancelárií došlo k modifikácii doterajšej pôsobnosti 
jednotlivých oddelení, pričom najvplyvnejšou kanceláriou sa v dôsledku kumu-
lácie pôsobnosti stával útvar a memoria. Pohltil úlohy kancelárie a studiis, ktorá 
bola už od vlády Septimia Severa oslabená existenciou zvláštneho oddelenia 
a declamationibus Latinis, zaisťujúceho prípravu cisárových prejavov a príhovo-
rov v latinskom jazyku. Šlo však skôr o útvar ad hoc, ktorý bol čoskoro zrušený. 
Na tom však nič nezmenilo, že neskôr boli všetky právomoci a povinnosti kan-
celárie a studiis prenesené na oddelenie a memoria.63 Je dokonca pravdepodobné, 
že s ním bolo zlúčené aj a bibliothecis a prevzalo aj úlohy hlavného cisárskeho 
archívu (a commentariis) vrátane evidencie benefícií a cisárskej charity (a com-
mentariis beneficiorum), čo napokon zodpovedalo vzletnej úlohe tohto oddele-
nia byť cisárovou pamäťou.

63 HIRSCHFELD, O. Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian. Zweite Auflage. Ber-
lin : Weidmannsche Buchhandlung, 1905, s. 334.
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Neskôr sa a memoria stala zodpovedným orgánom za prípravu menovacích 
dekrétov všetkých úradníkov v civilnej aj vojenskej sfére, čím prevzala úlohy 
menších oddelení a codicillis vrátane a copiis militaribus. Napokon sa stala or-
gánom zodpovedným za doručovanie písomností zo všetkých kancelárií (ab 
instrumento auxiliario) vrátane dohľadu nad využívaním verejnej pošty (a diplo-
matibus).64 V dôsledku tohto procesu sa stalo oddelenie a memoria nepochybne 
najvplyvnejšou cisárskou kanceláriou spomedzi všetkých ostatných, pričom do 
značnej miery sa stala nositeľom vplyvu kancelárie ab epistulis, ktorý bol zreteľ-
ný v prvom storočí nášho letopočtu.65

Vývoj cisárskych kancelárií za principátu bol zavŕšený administratívnou re-
formou cisára Konštantína I. Veľkého, ktorý ich právne a technicky prispôsobil 
obdobiu dominátu. Z Offícií sa stali sa ešte uzavretejšie byrokratické jednotky 
(scrinia).66

Obr. č. 1: Decentralizácia ab epistulis

64 SKŘEJPEK, M. Studie z dějin římské ústřední správy za principátu: Císařské kanceláře, jejich 
činnost a organizace. In Acta Universitatis Carolinae – Iuiridica. 1991, č. 2 - 3, roč. 37, s. 63.

65 KŁODZIŃSKI, K. Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana: 
Studium historyczno-prawne. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, 
2011, s. 54.

66 AUSBÜTTEL, F. Die Verwaltung des Römischen Kaiserreiches von der Herrschaft des Augustus 
bis zum Niedergang des Westrőmischen Reiches. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1998, s. 13.



120

PRÁVNE TRADÍCIE STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY

Obr. č. 2: Centralizácia a memoria

1.6 Sumárny pohľad na cisárske kancelárie za principátu

Na základe analýzy historického vývoja cisárskych kancelárií sme poukázali 
nielen na ich širokú rozvetvenosť, ale aj na ich rôznorodú agendu. Ďalším as-
pektom dynamiky vývoja cisárskych kancelárií bolo ich vzájomné zlučovanie, 
ktoré bolo relatívne častým javom, pričom jeho realizácia závisela od vôle kon-
krétneho cisára. Napríklad za vlády Antonina Pia došlo k spojeniu oddelenia 
a libellis s oddelením a censibus, v priebehu Commodovej vlády bolo oddelenie 
a libellis zasa zlúčené s pracovne príbuzným útvarom a cognitionibus.67

Jednotlivé kancelárie však boli často navzájom spájané a zlučované, Vo vše-
obecnosti by sme preto mohli jednotlivé cisárske kancelárie rozdeliť na odbo-
ry riadiace (rozhodovacie) a odbory technické (pomocné). Kým prvá skupina 
útvarov vykonávala štátnu administratívu (a rationibus, a libellis, a memoria, 
a mandatis atď.), druhá zabezpečovala technický chod jednotlivých kancelárií, 
doručovanie listín alebo prípravu a organizáciu zasadania iných orgánov (a dip-
lomatibus, ab instrumento auxiliario, sčasti aj a consiliis). Notári boli potrební 
v oboch vetvách, keďže buď im boli diktované listy, alebo prepisovali a opisovali 
listiny, či vykonávali vlastný stenografický záznam z rokovaní cisárskej rady 
alebo cisárskeho súdu.

67 HIRSCHFELD, O. Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian. Zweite Auflage. Ber-
lin : Weidmannsche Buchhandlung, 1905, s. 330.
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Z hľadiska náplne práce možno cisárske kancelárie členiť na orgány, kto-
ré sa zaoberali štátnymi záležitosťami a útvarmi, ktoré obstarávali súkromné 
záležitosti cisára. Hoci bola prvá skupina početnejšou, medzi typické orgány 
druhej skupiny možno uviesť oddelenie cisárskej zábavy (a voluptatibus) alebo 
oddelenie správy cisárovho súkromného majetku (a patrimonio).68 Cisárova 
osoba však dominovala aj záujmu kancelárie a memoria, ktorá bola pôvodne 
zodpovedná za zostavovanie jeho pracovného programu alebo viac-menej ce-
remoniálneho orgánu ab admissionibus, ktorý zabezpečoval cisárske audiencie.

Príslušnosť k určitému oddeleniu sa označovala prostou doložkou za me-
nom „a ...(s názvom oddelenia)“. Charakteristickým titulom vedúceho odde-
lenia bol procurator, neskôr magister, hoci napríklad vedúci a rationibus niesol 
titul praefecta.69 Na čele malých kancelárií dlho stáli len auxiliárni prokurátori. 
Ostatný personál mohol pôsobiť v závislosti od veľkosti kancelárie v hodnos-
tiach adiutor, custos, proximus. V niektorých kanceláriách mohli pôsobiť aj me-
nej typické funkcie, ako napríklad nomenclator v rámci kancelárií a censibus, 
a admissionibus alebo tzv. scriniarius v kanceláriach a libellis a ab epistulis.70 Je 
nepochybné, že v nich pôsobil aj nižší personál, do ktorého predovšetkým patri-
li otroci a prepustenci pracujúci ako notári, no vzhľadom na povahu týchto níz-
kych sekretárskych prác o nich nie sú bližšie správy v epigrafických prameňoch.

2. Notársky aspekt činnosti kancelárie a libellis

Práca s listinným materiálom bola rozhodujúcou náplňou činnosti dvoch 
veľkých oddelení: a libellis, zaoberajúceho sa reskriptami, a ab epistulis, ktorá 
zabezpečovala celkovú listinnú agendu. Zaujímavé súvislosti s prácou notárov 
vznikali najmä v procese vybavenia žiadosti právneho charakteru (tzv. libellum).

68 Od týchto oddelení je však nutné odlíšiť bežné cisárovo služobníctvo a osoby, poverené zvlášt-
nymi úlohami, ako napríklad správcu kryštálových vecí cisára (praepositus a chrystallinis), do-
zorcu nad cisárskymi sponami (praepositus a fibulis), vrchného čašníka (triclinarcha), ochut-
návača (praegustator). Pozri MADVIG, J., N. Die Verfassung und Verwaltung der Römischen 
Staates. Erster Band. Leipzig : B. G. Teubner, 1881, s. 554.

69 MADVIG, J., N. Die Verfassung und Verwaltung der Römischen Staates. Erster Band. Leipzig : 
B. G. Teubner, 1881, s. 560.

70 SKŘEJPEK, M. Studie z dějin římské ústřední správy za principátu: Císařské kanceláře, jejich 
činnost a organizace. In Acta Universitatis Carolinae – Iuiridica. 1991, č. 2 - 3, roč. 37, s. 124.
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Z doručenej žiadosti (supplicatio) muselo oddelenie a libellis najprv vyho-
toviť kópiu. Následne bolo nutné pripraviť všetky relevantné podklady a sfor-
mulovať návrh odpovede na danú žiadosť. Po týchto krokoch bola vec zrejme 
predložená cisárovi na rozhodnutie, ktoré kancelária neskôr dopísala ako prípis 
na originál žiadosti (subscriptio), podobne ako aj na pracovnú kópiu.71 Takto 
pripravené dokumenty signoval cisár svojím podpisom (rescripsi), pričom pod-
pisoval originál aj kópiu. Odpoveď bola sformulovaná vždy v latinčine, aj keby 
bola samotná žiadosť napísaná po grécky.72 Mommsen zdôrazňoval, že kópia 
žiadosti bola uložená do archívu, kým originál posunula kancelária do dispozič-
nej sféry žiadateľa (a to buď odoslaním stranám, alebo vyvesením na verejnom 
mieste).

Tento vnútorný rozpor pritom prevláda stále, keďže napríklad Skřejpek sa 
domnieva, že originál žiadosti bol odoslaný prostredníctvom cursus publicus 
príslušnému úradníkovi (keďže libellum sa zásadne podávalo prostredníctvom 
prvostupňového orgánu, typicky správcu provincie) a príslušná kópia sa ulo-
žila do cisárskeho archívu.73 Naproti tomu, Kaser tvrdil, že takýto reskript bol 
zverejnený vyvesením na známom mieste, odkiaľ si strany sporu mohli uro-
biť vlastný odpis, lebo odpoveď nebola automaticky doručovaná žiadateľovi.74 
Tento rozpor možno vyriešiť s prihliadnutím na dynamiku vývoja cisárskych 
kancelárií. Podľa Sommera v prvotných časoch prevládala vôľa doručovať lis-
tinu so subskripciou žiadateľovi a až od Hadriánovej vlády sa rozvinula prax 
vyvesovania reskriptov.75

V tomto procese teda možno identifikovať manuálnu prácu (prepisovanie) 
a tvorivú činnosť (právna analýza). Samozrejme, že prvá z týchto činností bola 
zverená notárom. Zároveň však bol dôležitým aj aspekt správnosti vyhotovenej 
kópie. Preto už vtedajšie rozhodnutia obsahovali na konci subskripcie doložku 

71 KASER, M., HACKL, K. Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage. München : C. H. Beck, 
1996, s. 450.

72 MOMMSEN, T. Aegyptische Papyri. In Juristische Schriften. Erster Band. Berlin : Weidmann-
sche Buchhandlung, 1905, s. 479.

73 SKŘEJPEK, M. Studie z dějin římské ústřední správy za principátu: Císařské kanceláře, jejich 
činnost a organizace. In Acta Universitatis Carolinae – Iuiridica. 1991, č. 2 – 3, roč. 37, s. 58.

74 KASER, M., HACKL, K. Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage. München : C. H. Beck, 
1996, s. 450.

75 SOMMER, O. Prameny soukromého práva římského. Druhé vydání. Praha : Melantrich, 1932, 
s. 97.
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„za správnosť vyhotovenia zodpovedá (recognovi)“, pod ktorú sa podpisoval ve-
dúci kancelárie alebo iný oprávnený úradník.76

Vydanému reskriptu, ako prameňu práva mala byť zabezpečená publicita 
rôznymi spôsobmi. Cisárove dobrozdania boli vyvesené (propositio) na verej-
ne prístupných a frekventovaných miestach, napríklad pri vchode do kúpeľov, 
alebo boli zverejnené menej vtieravou formou, prostredníctvom ich zaslania 
do verejných knižníc a čitární, kde boli každému dostupné. Tieto zariadenia 
fungovali v celej ríši, napríklad v Traianových kúpeľoch v Ríme, v Alexandrii, 
ale aj palestínskej Caesarei a inde.

Nemožno opomenúť, že reskript mohol byť vydaný aj na základe listu (epis-
tula), ktorý vybavovalo oddelenie ab epistulis. Cisár odpovedal taktiež formou 
listu, bez realizácie zložitejšieho procesu, ako v prípade libella. Takým spôso-
bom sa však mohli na cisára obrátiť len podriadené úrady, podobnou formou 
neboli prerokovávané práva súkromných osôb.77

3. Notári v cisárskej kancelárii za dominátu

Prechod do obdobia dominátu nič nezmenil na dopyte po notárskych služ-
bách. Ešte aj v Diokleciánovom edikte o cenách (edictum de pretiis) našlo povo-
lanie notára svoj odraz pri určení maximálnej výšky jeho honoráru.78 Notári sa 
však používali nielen v súkromnej sfére, ale najmä v rámci cisárskej kancelárie, 
čo jasne ukazujú zachované pramene. Základným dokumentom administratív-
neho práva Rímskej ríše v období dominátu bol totiž zoznam všetkých civilných 
a vojenských úradov alebo hodností na území celej Ríše (Notitia Dignitatum). 
Medzi najvyššími ústrednými úradníkmi sa nachádza aj funkcia prednostu no-
tárov (primicerius notariorum).79 Riadil zvláštny cisársky sekretariát (schola  

76 SKŘEJPEK, M. Studie z dějin římské ústřední správy za principátu: Císařské kanceláře, jejich 
činnost a organizace. In Acta Universitatis Carolinae – Iuiridica. 1991, č. 2 - 3, roč. 37, s. 58.

77 K odlišnostiam medzi subskripciou a epištulou pozri WILCKEN, U. Zu den Kaiserreskripten. 
In Hermes. Zeitschrift fűr classische Philologie. 55. Band. Berlin : Weidmannsche Buchhandlung, 
1920, s. 3 – 4.

78 AMELOTTI, M. Notariat und Urkundenwesen zur Zeit des Prinzipats. In Aufstieg und Nieder-
gang der rőmischen Welt. Teil II., Band 13: Recht. Berlin : De Gruyter, 1980, s. 391.

79 Notitia Dignitatum or Register of Dignitaries. Edited by W. Fairley. Philadelphia : University of 
Pennsylvania, 1899, s. 4.
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notarium), ktorý združoval notárov pre potreby cisára.80 Išlo však o zvláštny 
útvar, ktorý bol odlišný od ostatných kancelárií (scriniae).81

Práve to nám odhaľuje podstatný rozdiel medzi notárstvom v cisárskej kan-
celárii za principátu a dominátu. Kým v období dominátu notári pôsobili ako 
štandardizovaní štátni úradníci v určitom zoskupení a disponovali svojím vlast-
ným vedúcim, v období principátu boli síce tiež nevyhnutnou súčasťou cisárskej 
kancelárie, no iba ako otroci a prepustenci, ktorí sa len neformálne označovali 
ako notarii. Podstata ich práce sa však vôbec nezmenila.

O pôsobení notárov sa zachovalo niekoľko cisárskych konštitúcií z 3. sto-
ročia, ktoré boli zhrnuté do Codex Theodosianus (Cod. Th. 6, 10) pod názvom 

„De primicerio et notariis“.

Záver

Na podklade vývoja cisárskej kancelárie za principátu možno konštatovať, 
že notárske funkcie boli jej imanentnou súčasťou už od jej prvopočiatkov. Na-
priek meniacim sa pomerom ostala táto báza takmer nedotknutá po celé obdo-
bie trvania principátu. Hoci cisárska kancelária prestála mnoho organizačných 
zmien, od domáceho úradu, polooficiálnych prepusteneckých útvarov až po 
moderné a profesionálne jednotky, vyhotovovanie listín sa dialo stále rovna-
kým spôsobom. 

Na jednej strane šlo o zapisovanie prednesených slov na základe prejavu 
na zhromaždeniach alebo diktátu jednotlivca – stenografiu v pravom zmysle  
slova – na druhej strane šlo o vyhotovovanie listín, najmä vytváranie kópií. 
V takomto význame našli notári uplatnenie skoro v každom oddelení. V prvom 
prípade mohlo ísť o diktovanie listov (ab epistulis), zápis protokolov zo zasad-
nutí cisárskeho súdu (a cognitionibus), stenografovanie z rokovaní cisárskej rady 
(a consiliis) a zrejme aj diktovaná príprava cisárskych prejavov (a studiis). Vyho-
tovovanie listín bolo vlastné najmä pri koncipovaní reskriptov (a libellis), man-
dátov (a mandata), vyhotovovaní menovacích dekrétov a ich odpisov v civilnej 

80 BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Second edition. Philadelphia : The Ame-
rican Philosophical society, 1991, s. 599.

81 KASER, M. Römische Rechtsgeschichte. Zweite Auflage. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 
1967, s. 210.
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aj vojenskej sfére (a codicillis, a copiis militaribus). Ako notári zväčša pôsobili 
otroci, výnimočne aj prepustenci. Bolo by extrémne kuriózne, keby takúto pod-
radnú sekretársku prácu vykonával jazdec.

Na záver je potrebné vrátiť sa k pôsobeniu skutočných „notárov“ v antickom 
Ríme. Hoci sa v rímskom práve právne úkony väčšinou realizovali ústne, Ri-
mania poznali aj široké spektrum dôkazných a dispozitívnych listín.82 Napriek 
všetkým uvedeným výhradám voči ich pôsobeniu sa začali v rímskom práve 
objavovať už od čias republiky, hoci pod iným označením. Označovali sa ako 
tabelliones a za účelom zvýšenia právnej istoty sa spisovali dokumenty pre súk-
romné osoby za prítomnosti svedkov.83 Takéto listiny sa označovali ako instru-
menta publica alebo hypomnema demosio.84 Väčšiu vážnosť získali až v priebehu 
tretieho storočia po Kristovi, no definitívne ich ako inštitút zakotvil až Justinián.

Z hľadiska striktného gramatického výkladu však nemožno o notároch v sta-
rom Ríme hovoriť v inom význame, než ako o pisároch a stenografov, ktorí našli 
svoje základné uplatnenie v súkromnej sfére, v štátnom aparáte a zvlášť v cisár-
skych kanceláriách, kde pôsobili ako základná personálna báza, bez ktorých by 
bola činnosť cisárskych kancelárií veľmi sťažená, ak nie priamo nemožná.

Kontaktné údaje:

JUDr. Martin Gregor
martin.gregor@flaw.uniba.sk
Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie č. 6,
810 00 Bratislava
Slovenská republika

82 Rimania poznali rôzne druhy právne významných listín: chirographum, cautio, epistola, testatio, 
aj tzv. tabulae ceratae. K tomu bližšie pozri SOMMER, O. Prameny soukromého práva římského. 
Druhé vydání. Praha : Melantrich, 1932, s. 151.

83 KOVÁČIKOVÁ, J. Notárstvo v starovekom Ríme a jeho právna kontinuita v nástupníckych 
krajinách. In Acta Iuridica Olomucensia. 2014, vol. 9, supp. 3, s. 88. Taktiež pozri KOVÁČIKO-
VÁ, J. Kontinuita rímskeho notárstva a jeho vývoj v práve Byzantskej ríše. In 2. česko-slovenské 
stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva. Bratislava : 
Atticum, 2014, s. 115 a nasl.

84 BRTKO, R. Dôkazy a dokazovanie v rímskom občianskom procese. In Policajná teória a prax, 
2010, č. 3, roč. 18, s. 34.
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POSTAVENIE NOTÁRA V SLOBODNOM 
KRÁĽOVSKOM MESTE BARDEJOV DO ZAČIATKU 

NOVOVEKU1

Ján Šurkala

Abstrakt
Článok skúma právne postavenie notára v Uhorsku od najstarších čias až 

do začiatku novoveku na podklade archívneho výskumu v slobodnom kráľov-
skom meste Bardejov. Cieľom výskumu je zistiť, či v sledovanom období notár 
vykonával „klasické“ notárske kompetencie ako napr. overovanie listín alebo 
spisovanie právnych úkonov. Tieto činnosti sa totiž v literatúre zvyknú pripi-
sovať výlučne tzv. hodnoverným miestam. Na základe analýzy zbierky listín 
v bardejovskom archíve datovaných do roku 1500 prichádza autor k záveru, že 
notári vykonávali päť druhov činností: sprostredkovali právne úkony, podávali 
správy, spisovali rozsudky súdov alebo iné procesné úkony, overovali právne 
skutočnosti a spisovali a zostavovali listiny. Autor konštatuje, že minimálne pri 
posledných dvoch činnostiach ide o výkon notárskych úkonov v modernom 
zmysle slova, pričom uzatvára, že minimálne do roku 1500 pôsobili notári popri 
hodnoverných miestach. 

Kľúčové slová:  notár, právnické povolania, sprostredkovanie právnych úkonov, 
overovanie skutočností, spisovanie listín, poskytovanie správ, 
spisovanie rozsudkov súdov, mesto Bardejov, stredovek.

Abstract
The article aims to analyse legal status of notary in Hungarian Kingdom 

from the oldest times till the beginning of modern era. It is based on study in 
archives of former free royal town of Bardejov. The main objective of the paper 
is to find out whether notary conducted „classical“ notarial competences like 
certification of official documents and creation of official records of legal acts. 
The question is of utmost importance whereas most of the literature state that 
such notarial activities were made by so-called loca credibilia exclusively. Based 
on analysis of documents from Bardejov archive dated before the year 1500 
the author comes to the conclusion that notary conducted five types of legal 

1 Príspevok je výstupom grantu VEGA č. 1/0531/14 „Vývoj notárstva”.
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activities as follows: brokering of legal acts, providing information for different 
persons, recording of court decisions or another procedural acts, verifying of 
legally relevant facts and drafting of official legal documents. The author con-
cludes that activities of the last two groups should be considered as notarial in 
the modern meaning of the word. He also states that notaries worked side by 
side loca credibilia at least until 1500.

Keywords:  notary, legal professions, brokering of legal acts, providing informa-
tion for different persons, recording of court decisions, verifying of 
legally relevant facts and drafting of official legal documents, Barde-
jov, Middle Ages. 

Úvod
Úrad notára má na našom území bohatú tradíciu a objavuje sa tu už od sko-

rého stredoveku. Napriek tomu je jeho historický vývoj hlavne v skorších obdo-
biach zahalený nejasnosťami . Na jednej strane sa notariát zvykne uvádzať ako 
podružný, nakoľko v Uhorsku tradičné notárske funkcie a úlohy zabezpečovali 
tzv. hodnoverné miesta (loca credibilia), ktoré predstavovali spravidla poverené 
cirkevné inštitúcie ako kapituly či konventy.2 Na strane druhej si však niektorí 
autori uvedomujú, že na našom území sa individuálni notári vyskytovali popri 
hodnoverných miestach až do 16. storočia.3

Obsah a rozsah notárskych činnosti až do začiatku 16. storočia je však nejas-
ný a dosiaľ nebola publikovaná žiadna ucelená štúdia, ktorá by na listinnej báze 
rekonštruovala, čím sa títo právnici reálne zaoberali, aké bolo ich postavenie vo 
vzťahu k orgánom verejnej (kráľovskej) moci či mestskej samosprávy, či dokon-
ca vo vzťahu k zahraničným subjektom. Existuje pritom silný predpoklad, že sa 

2 Porovnaj napr.: ŠVECOVÁ, Adriána. Inštitúcia hodnoverných miest ako kvázi verejných notá-
rov v stredoveku. In Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica: ročenka Právnickej fakulty Trnav-
skej univerzity v Trnave 2005, Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2005, 
s. 169 – 181. Bližšie k vývoju tejto inštitúcie pozri: GREGOR, Martin. Vývoj hodnoverných 
miest v Uhorsku. In BRTKO, Róbert a kol. (ed.). Notárstvo a iné právnické profesie v historic-
kom vývoji, Praha: Leges, 2017, s. 87 – 102; ŠVECOVÁ, Adriana. Osobitné miesto hodnover-
ných miest v systéme verejných orgánov Uhorského kráľovstva v 13. a počiatkom 14. storočia.  
In Naděje právní vědy: Býkov 2006: sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pra-
covníků konaného ve dnech 29. 6. – 1. 7. 2006 na Zámeckém statku Býkov, Plzeň : Aleš Čeněk, 
2006, s. 517 – 528. 

3 GÁBRIŠ, Tomáš. Vytvorenie verejnonotárskej právnickej profesie v Uhorsku 19. storočia.  
In BRTKO, Róbert a kol. (ed.). Notárstvo a iné právnické profesie v historickom vývoji, Praha : 
Leges, 2017, s. 118. 
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kompetencie notárov mohli v tomto období zásadne líšiť od notárskych kom-
petencií, ako ich poznáme od 19. storočia.4 Pojem notárstva sa síce objavuje aj 
v mimouhorských pomeroch a dobách, ktoré vzniku tohto štátu predchádzali, 
rozsah a okruh činností však mohol byť rozdielny.5 Preto sme sa rozhodli, že 
na podklade výskumu v bardejovskom mestskom archíve ustálime, v akých sú-
vislostiach a pri akých činnostiach vídať notára v tomto slobodnom kráľovskom 
meste patriacom pod tavernikálnu jurisdikciu. 

Notári v Bardejove do roku 1500
Notári v Bardejove zastávali v sledovanom období dôležité úradné úlohy na 

jednej strane ako súčasť mestskej administratívy, na strane druhej zabezpečovali 
administratívny a právny servis pre občanov mesta a ďalšie osoby. O národ-
nostnom zložení, personálnom obsadení či ďalších historických súvislostiach 
bohužiaľ nemáme na tomto mieste dostatok priestoru širšie diskutovať. V tejto 
veci len čitateľa odkážeme na komplexnú štúdiu Márie Petrovičovej, ktorá sa 
danej problematike pred časom podrobne venovala.6 

V nasledujúcich kapitolách sa sústredíme na analýzu listinných prameňov, 
ktoré sa zachovali v mestskom archíve v Bardejove, a ktoré dokladajú činnosť 
notárov v tomto meste, v jeho okolí ako aj komunikáciu notárov iných miest 
a orgánov kráľovskej či cirkevnej moci s mestom. Na základe toho sa pokúsime 

4 Bližšie k vývoju notárskeho úradu v tomto období pozri: GÁBRIŠ, Tomáš. Vytvorenie verejno-
notárskej právnickej profesie v Uhorsku 19. storočia, 2017, s. 118 – 133; MIKL, Marian. Vývoj 
inštitúcie notárstva na území dnešného Slovenska v období rokov 1874 až 1993. In BRTKO, 
Róbert a kol. (ed.). Notárstvo a iné právnické profesie v historickom vývoji, Praha : Leges, 2017, 
s. 134 – 160; NEMEC, Roman. (Verejné) notárstvo v Československu do roku 1949. In BRTKO, 
Róbert a kol. (ed.). Notárstvo a iné právnické profesie v historickom vývoji, Praha : Leges, 2017,  
s. 161– 182; PODOLEC, Ondrej. Notárstvo a nástup komunistického režimu. In BRTKO, Ró-
bert a kol. (ed.). Notárstvo a iné právnické profesie v historickom vývoji, Praha : Leges, 2017,  
s. 183 – 204. 

5 Bližšie k predchodcom uhorského notárstva pozri: BRTKO, Róbert – KOVÁČIKOVÁ, Jana. 
Notárstvo latinského typu v historickoprávnej a komparatívnej perspektíve. In BRTKO, Róbert 
a kol. (ed.). Notárstvo a iné právnické profesie v historickom vývoji, Praha : Leges, 2017, s. 9 – 27; 
KOVÁČIKOVÁ, Jana. Kontinuita rímskeho notárstva a jeho vývoj v práve Byzantskej ríše. In 
2. česko-slovenské stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho 
práva, Bratislava: Atticum, 2014, s. 113 – 126; KOVÁČIKOVÁ, Jana. Notárstvo v starovekom 
Ríme a jeho právna kontinuita v nástupníckych krajinách. In Acta Iuridica Olomucensia, 2014, 
roč. 9/2014, Supplementum 3, s. 83 – 92.

6  PETROVIČOVÁ, Mária. Mestskí a verejní notári v Bardejove v 15. storočí. In Annales 
historici Presovienses, Prešov: Inštitút histórie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009,  
s. 287 – 298. 
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zrekonštruovať, aké činnosti notári v tomto období vykonávali, v koho mene 
vystupovali a aký okruh problémov najčasnejšie riešili. 

Činnosti vykonávané notármi zrekonštruované podľa  
zbierky listín mestského archívu v Bardejove

Z metodologického hľadiska sme pri našej práci postupovali nasledovne. 
Z listín zachovaných v mestskom archíve datovaných pred rokom 1500 sme 
vybrali tie, ktoré v sebe obsahovali zmienku o notárovi (notarius). Z nich sme 
následne odfiltrovali dokumenty, ktoré boli svojou povahou súkromné, a ktoré 
očividne riešili len osobné záležitosti konkrétnych notárov.7 Z hľadiska pred-
metu nášho výskumu sme ich vyhodnotili ako irelevantné. 

Zvyšné listiny sme rozdelili do týchto piatich skupín podľa povahy činností, 
ktoré notár vykonával: 
1. notár ako sprostredkovateľ,
2. notár ako spravodajca (informátor), 
3. notár ako zostavovateľ súdnych rozhodnutí,
4. notár ako overovateľ právnych skutočností,
5. notár ako zostavovateľ listín. 

Notár ako sprostredkovateľ 
Bardejovský notár často pomáhal súkromných osobám sprostredkovať ur-

čitý právny úkon alebo účinnú pomoc inej verejnej autority. Išlo o také situá-
cie ako napr. zabezpečenie vymáhania dlhu neobčana mesta voči inej osobe 
usadenej v Bardejove prostredníctvom richtára,8 sprostredkovanie možnosti 
odpracovať si dlh u občana mesta,9 asistencia pri predaji koní vyžiadaná gel-
nickým kapitánom,10 prebratie určitej sumy peňazí notárom kráľovskej kan-
celárie od bardejovskej mestskej rady,11 sprostredkovanie peňažnej platby pre 

7 Išlo napr. o tieto listiny: Štátny archív Prešov, pobočka Bardejov, Magistrát mesta Bardejov, 
Listiny a listy, sign. S 3184, S 2698, S 2244, S S 2370, S 2267, S 2217, S 2219, S 2152, S 2135, 
S 1782, S 1744, S 1627, S 1453, S 1440, S 1162, S 1161, S 1056, S 914, S 489, S 456 a S 457.

8 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 3563/d. Podobne aj v prípade vymáhania dlhu 
od zomrelého dlžníka, resp. jeho právnych nástupcov – S 1025.

9 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 1990/x.
10 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 1629. Nie je pritom jasné, či tu gelnický ka-

pitán vystupuje ako súkromná osoba alebo ako verejný vojenský funkcionár. 
11 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 1464.
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súkromné osoby,12 prebratie alebo vystavenie sprievodného listu pri ceste cu-
dzím územím,13 prevzatie a odovzdanie tovaru v mene inej osoby,14 intervencia 
v súdnom spore (notárom jágerského vikára)15 či sprostredkovanie zbierky pre 
rímsky špitál.16

Z povahy vymenovaných činností ide v drvivej väčšine o  sprostredkova-
nie pomoci súkromným osobám v záujme ochrany ich záujmov pri uzatváraní 
právnych úkonov na diaľku alebo pri realizácii plnení či nútenej exekúcie. Len 
v prípade prebratia peňazí notárom kráľovej kancelárie išlo s najväčšou prav-
depodobnosťou o výkon vo verejnom (kráľovom) záujme, nakoľko tak konal 
z jeho príkazu a poverenia. Aj tu však môžeme konštatovať, že ide o podobnú 
činnosť, lebo beztak dochádza k sprostredkovaniu určitého právneho úkonu 
v prospech tretej osoby, ktorá tu ale vystupuje v pozícii verejnej autority. 

Notár ako spravodajca
V niektorých listinách notár poskytuje adresátom určité správy. Väčšinou 

išlo o situácie, kedy notár plnil určitú úlohu na vzdialenom mieste, následne 
podal o tejto činnosti osobe, ktorá ho poverila, správu, pričom v závere pripojil 
nejaké všeobecné informácie a novinky o udalostiach, o ktorých adresát prav-
depodobne ešte nič nevedel. Išlo teda o určitú sekundárnu spravodajskú úlohu, 
ktorá bola pripojená k primárnej úlohe zväčša právneho charakteru. 

Do tejto kategórie patria rôzne správy z centier moci – Budína, Pešti či 
Viedne, ktorými notári oznamovali mestu informácie buď priamo,17 alebo cez 
spriaznené slobodné kráľovské mestá. Príkladom tohto javu je správa z 28. ok-
tóbra 1496, v ktorej mestská rada Levoča oznamuje bardejovskej mestskej rade 
novinky, ktoré sa podozvedal ich notár počas výjazdu v Budíne.18 

12 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 1215.
13 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. D/21. Podobne aj S 1184 a S 815. 
14 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 1132, S 1022 a S 585. 
15 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 448. Z listu pritom nie je jasné, o aký druh 

intervencie išlo. Pravdepodobne išlo o formu „neformálneho pôsobenia“ notára na svojho nad-
riadeného – jágerského vikára. Dotyčný notár konštatoval, že urobil v prospech mesta Bardejov 
„všetko, čo sa urobiť dalo“. 

16 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 454.
17 Porovnaj napr.: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 2324, S 1766, S 1182, S 1113, S698  

a S 548.
18 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 3291. Podobne levočský notár Martin po-

dal dňa 28.11472 správu mestskej rade Sabinova o zúfalom stave poľského vojska. Porovnaj:  
ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 1851. Ďalej pozri aj: S 936. 
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Rovnako išlo aj o pravidelné správy notárov vysokých štátnych predstavi-
teľov (napr. palatína) o priebehu súdnych sporov.19 Taktiež mohlo ísť o správy 
notárov, ktorými informovali mesto o priebehu misie, na ktorú boli vyslaní.20 
Osobitnú kategóriu tvorili oficiálne žiadosti o vyjadrenia notárov kráľovskej 
kancelárie, ktorými sa dožadovali stanoviska mesta v rôznych právnych – naj-
častejšie daňových – záležitostiach.21 Zaujímavým je aj list zo dňa 25. 1. 1455, 
na základe ktorého bol bardejovský notár Leonard vyslaný na tajomnú misiu 
k Jánovi Jiskrovi z Brandýsa, na základe ktorej mal sprostredkovať bardejovskej 
mestskej rade určité citlivé informácie o lupičoch a zbojníkoch.22 

Notár ako zostavovateľ súdnych rozhodnutí
Notári, ako znalci písma, ktoré v tom čase ešte nebolo všeobecne rozšírené 

ani medzi sudcami, spisoval súdne rozhodnutia. 
V dochovaných listinách bardejovského mestského archívu sa napr. obja-

vuje verejnonotárska listina spísaná dňa 25. mája 1496 zachytávajúca rozsudok, 
ktorým boli oslobodení Juraj Mager a jeho druhovia spod cirkevnej exkomu-
nikácie a ich falošní žalobcovia boli odsúdení na peňažnú sumu pozostávajúcu 
z odškodného a trov právneho konania.23 Zápis vykonal verejný notár Tomáš 
Liszkai.

Notári však nespisovali len finálne rozsudky, ale aj súdne záznamy (zápisni-
ce) dokumentujúce priebeh konania24 alebo určité procesné úkony.25

Notár ako overovateľ právnych skutočností
V niektorých prípadoch vystupoval notár ako verejná autorita, ktorá overo-

vala skutočnosti, ktoré boli nejakým spôsobom právne relevantné. Početné boli 

19 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 2576 a S 1426.
20 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 2320, S 1247 a .
21 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 1693.
22 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 768.
23 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 3274. K rovnakému sporu pozri aj S 3254, 
24 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 2800.
25 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 3176. V tomto prípade ide o spísanie pro-

testu – teda procesného úkonu – ktorý bol potom následne použitý v ďalšom súdnom konaní. 
Notár bol teda autoritou, pred ktorou sa dal učiniť určitý jednostranný procesný úkon spôso-
bom, ktorý vyvolával právne následky v ďalšom súdnom konaní. 
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pravdepodobne situácie, kedy notári potvrdzovali pravosť plnomocenstva alebo 
prokúry26 alebo naopak spisovali ich odvolanie.27 

Rovnako pred notárom mohli byť vykonané bežné právne úkony, ktoré svo-
jim spísaním získali vyššiu hodnovernosť. Ako príklad uvádzame listinu zo dňa 
28. augusta 1467, ktorá potvrdzovala, že istá Affra Balogová predala časť svojej 
vinice v Szantove Gregorovi, synovi Mateja z Nywna za 112 zlatých a 11 sudov 
vína.28 Účastníci kúpo-predaja boli pred notárom fyzicky prítomní a úkon uro-
bili priamo pred ním. 

Notár ako zostavovateľ právnych listín
V porovnaní s predchádzajúcou kategóriou sa táto líši len v tom, že spi-

sované právne úkony neboli vykované priamo pred notárom, ale bol o nich 
len dodatočne vyhotovený záznam na základe svedeckých výpovedí učinených 
pred notárom. 

Išlo napríklad o situáciu, kedy bol síce učinený právny úkon, ale následne 
bolo potrebné z praktických dôvodov zabezpečiť jeho spísanie za účelom jeho 
jednoduchšieho a istejšieho preukázania. Notár teda na základe svedeckých vý-
povedí o tomto úkone spísal listinu, ktorá potvrdzovala jeho existenciu.29 Po-
dobne mohlo ísť aj o dohodu náboženského spolku ohľadom majetkovej po-
stupnosti,30 či spísanie práv a povinností bardejovského farára31 – ktoré boli 
stanovené s vysokou pravdepodobnosťou právnou obyčajou. 

Záver
Archívnym výskumom v Bardejove sme preukázali, že v sledovanom období 

sa notári venovali v skutku rôznorodým a rozmanitým činnostiam. Nakoľko 
sme neobjavili žiaden normatívny právny akt, ktorým by boli ich povinnos-
ti presne stanovené, nedá sa z určitosťou povedať, ktoré z nami detekovaných 

26 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 3203.
27 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 3156. Táto listina by sa síce svojou povahou 

dala zaradiť aj do predchádzajúcej kategórie, keďže tiež išlo o vyhotovenie zápisu o určitom 
právnom úkone, ktorý mal následne procesné dôsledky. Nakoľko sme tu chceli poukázať na fy-
zický listinný charakter úkonu – teda na akési „zhmotnenie“ úkonu do jeho písomného zázna-
mu, ktorý bol ďalej používaný pri väčšom počte ďalších právnych úkonov – sme zaradili tento 
prípad do 4. kategórie notárskej činnosti. 

28 Porovnaj: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 1547.
29 Porovnaj, napr.: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 2890 a S 410.
30 Porovnaj, napr.: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 681.
31 Porovnaj, napr.: ŠA PO, BJ, MMB, Listiny a listy, sign. S 313.
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činností mali povahu výkonu kompetencie notára, a ktoré mali len právne nezá-
väzný charakter. Do druhej skupiny by sme najskôr zaradili sprostredkovateľské 
a spravodajské činnosti, ktoré notár vykonával pravdepodobne len ako „dobré 
služby“. Či bol za tieto úkony osobitne finančne honorovaný nám nie je známe. 
Je len pochopiteľné, že notár ako jeden z mála ľudí, ktorý ovládal náležitosti pí-
somného styku a bol oboznámený s právom, pomáhal iným subjektom, ktoré 
týmito zručnosťami a vedomosťami neoplývali. 

Pokiaľ však ide o ďalšie tri kategórie jeho činnosti – teda zostavovanie súd-
nych rozhodnutí, overovanie právnych skutočností či overovanie (spisovanie) 
listín – zastávame jednoznačne názor, že notár ich vykonával z povahy svojej 
funkcie, išlo o výkon jeho úradných kompetencií. Pri spisovaní súdnych roz-
hodnutí a procesných úkonov mala jeho funkcia povahu súdneho úradníka, 
ktorý vystupoval ako súčasť súdneho aparátu. Takto spísané záznamy boli chá-
pané ako súčasť súdneho rozhodnutia – ako akt samotného súdu. Overovanie 
právnych skutočností a spisovanie a overovanie listín malo jednoznačne „no-
társku“ povahu v modernom zmysle slova, nakoľko dnes tieto úkony vykoná-
vajú výlučne alebo prevažne notári. Vo vzťahu k hodnoverným miestam teda 
môžeme konštatovať, že v sledovanom období pôsobili popri sebe.  

Kontaktné údaje:
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PRÁVNA OBYČAJ VERSUS PRÁVNY PREDPIS
Róbert Jáger1

Abstrakt
Štúdia popsuje existenciu právnych obyčají a právnych predpisov na Veľ-

kej Morave, ako dvoch pravdepodobných hlavných prameňov práva v dobovej 
spoločnosti. Štúdia poukazuje, že pred rokom 863 existovalo v dobovom veľko-
moravskom práve pravdepodobne len obyčajové právo. V období po roku 863 
existovalo obyčajové právo ako dominantný prameň práva a právo písané, ktoré 
len dopĺňalo pôvodné obyčajové právo. Štúdia sa pokúša poukázať na problémy 
aplikácie písaného práva v dobovej spoločnosti, a poukazuje na to, že písané 
právo sa do právnej praxe dostávalo len pomaly, a bolo v praxi aplikované prav-
depodobne len v rozmedzí rokov 863-885. 

Kľúčové slová:  právna obyčaj, právny predpis, Veľká Morava, stredoveké právo, 
staroslovienčina

Abstract
The study describes the existence of customary law and written law in Great 

Moravia as two major sources of law in contemporary society. The study points 
out that before 863 there was probably a customary law in Great Moravian law. 
In the period after 863, customary law existed as the dominant source of law and 
written law, which merely supplemented the original customary law. The study 
attempts to point out problems of application of written law in contemporary 
society, and points out that the written law was received only slowly in practice, 
and was practically applied only in the years 863-885.

Keywords:  customary law, written law, Great Moravia, old Slavonic church  
language

V stredovekom práve predštátnych a štátnych útvarov existujúcich v priesto-
re západnej aj strednej Európy hralo dominantnú úlohu obyčajové právo, kto-
ré bolo dopĺňané právom písaným. Obyčajové právo malo zväčša svoj základ 
v tradíciách z hlbokej minulosti, a dedilo sa ako súčasť nemateriálneho dedič-
stva predkov. Hoci obyčaje (a právne obyčaje nevynímajúc) máme písomne 

1 Štúdia je výstupom grantového projektu APVV-16-0362 Privatizácia trestného práva- hmot-
noprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačne – technické aspekty.
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zachytené v mnohých prípadoch až z obdobia omnoho neskoršieho, ich existen-
ciu môžeme aspoň predpokladať, aj v období o práve ktorého priame písomné 
zmienky ešte nemáme. 

Možno predpokladať, že aj charakter práva Veľkej Moravy bol obdobný? 
Za najstaršie písomné „právne predpisy“2 (na ich označenie budeme v texte 
používať slovné spojenie „normatívne texty veľkomoravského obdobia“) sú vo 
všeobecnosti považované Súdny zákonník pre ľud, Ustanovenia svätých otcov, 
Anonymná homília a Nomokánon.

 – Súdny zákonník pre ľud: Najdôležitejším cyrilometodským normatívnym 
textom je Súdny zákonník pre ľud (Zakon sudnyj ljudem).3 Tento dokázateľne 
cyrilometodský veľkomoravský normatívny text sa nám zachoval v neskor-
šom odpise z konca 13. storočia.4 

2 Slovné spojenie „právne predpisy“ dávame úmyselne do úvodzoviek, pretože v odbornej litera-
túre sa objavujú odôvodnené názory či tieto normatívne texty mali skutočne formu a charakter 
právnych predpisov. Pri hodnotení významu veľkomoravských právnych textov Kizlink v 60. 
rokoch 20. storočia poprel Vašicovo tvrdenie, že veľkomoravské „právne predpisy“ bol silným 
zásahom do právnych pomerov Veľkej Moravy. Argumentoval totiž tým, že toto Nomokánon 
a Súdny zákonník pre ľud sa zrejme v právnej praxi nepoužívali. Tu je však vhodné zdôrazniť, 
že podobne ako pri Ustanoveniach svätých otcov, podstatu Nomokánonu predstavovalo právo 
cirkevné (hoci v Živote Metodovom kap. 15 sa Nomokánon formálne nazýva pravidlom záko-
na – rekše zakonu pravilo); v cirkevnoprávnej rovine preto nemožno vylúčiť jeho aplikovanie, 
alebo aspoň snahy o jeho aplikovanie. V rovine svetských noriem je však pravda, že toto dielo 
veľký význam v podobe platného práva vynucovaného štátom zrejme nezohralo. To však ani 
nemuselo byť jeho primárnym cieľom. Pozri bližšie: KIZLINK, Karol. Právo Veľkej Moravy. In: 
Právnické štúdie, XVII, 1969, 3, s. 437. VAŠICA, Josef. Literární památky epochy velkomoravské 
863-885. Praha : Lidová demokracie, 1966, s. 63. Citované podľa: GÁBRIŠ, Tomáš – JÁGER, 
Róbert. Najstaršie právo na Slovensku? Pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatív-
neho systému. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s.216.

3 Súdny zákonník pre ľud je publikovaný v MMFH IV, s. 147 a nasl., vlastný text začína od s. 178. 
4 Hoci existovali aj iné hypotézy o pôvode tohto diela (hypotéza macedónska, srbská, bulharská 

a panónska, ruská), na základe lingvistickej analýzy použitých termínov naznačujúcich prvky 
jazyka západných Slovanov Vašica hodnoverne dokázal veľkomoravský pôvod tejto pamiatky. 
V odbornej literatúre sa tiež môžeme stretnúť s myšlienkou, že Zákonník, ak aj bol oficiálne 
promulgovaný, pravdepodobne nebol v praxi používaný, a nešlo teda o právne záväzný „právny 
predpis“. Tento záver je vyvodzovaný z toho, že jeho obsah nemal podstatnejší vplyv na vývoj 
neskoršieho práva, ale aj z toho, že sám Metod v homílii musel apelovať na jeho dodržiavanie 
veľmožmi, na ktorých životy mal mať na Svätoplukovom dvore priamy dopad. Iní autori však 
práve z tohto apelovania vyvodzujú, že Zákonník nevyhnutne používaný musel byť. Autori 
snažiaci sa dokázať nepoužívanie Zákonníka naviac upozorňujú na to, že textu chýbajú usta-
novenia o niektorých dôležitých skutkových podstatách trestných činov, ako napríklad vražda, 
ublíženie na tele, vyhnanie plodu, a pod., ktoré v štruktúre platného Zákonníka nesmú chý-
bať. Pozri bližšie: KIZLINK, Karol. Právo Veľkej Moravy. In: Právnické štúdie, XVII, 1969, 3,  
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 – Ustanovenia svätých otcov: Druhým najvýznamnejším normatívnym tex-
tom veľkomoravského obdobia sú Ustanovenia (zapovedi) svätých otcov. 
K zaradeniu do skupiny normatívnych textov neodporuje ani ich prevaž-
ne „cirkevnoprávny“5 charakter. Toto dielo (zachované v sinajskom eucho-
logiu) predstavuje penitenciál, teda súhrn „skutkových podstát hriechov“ 
a sankcií za ne ukladaných duchovnými osobami – klerikmi. Tieto sankcie 
však zahŕňajú ako cirkevné, tak aj svetské tresty.

 – Anonymná homília: Posledným významným prameňom zaradeným medzi 
normatívne texty je Anonymná homília (Adhortácia k sudcom-kniežatám, 
alebo tiež označovaná aj ako Napomenutie vladárom). Jeho zaradenie medzi 
normatívne texty môže byť spochybnené, pretože z  formálneho hľadiska 
Napomenutie predstavuje liturgický text - kázeň (homíliu). 

 – Nomokánon: ďalším normatívnym textom veľkomoravského obdobia je 
Nomokánon, ktorý má podobne ako Ustanovenia prevažne cirkevnopráv-
ny charakter. Zachoval sa v odpise nazývanom Usťužskaja kormčaja a na-
chádza sa v dnešnom Rusku, pričom jeho najstarší rukopis pochádza až  
z 13. storočia.6 O Nomokánone sa predpokladá, že ho spracoval Metod, kto-
rý pri jeho spracovaní vychádzal z diela Jána Scholastika, konštantinopol-
ského patriarchu (v rokoch 565 – 577).7

Všetky vyššie uvedené normatívne texty veľkomoravského obdobia s najväč-
šou mierou istoty pochádzajú z obdobia po roku 863 (po príchode Konštantína 
a Metoda). Hoci sa nám písomné normatívne texty spred roku 863 nezacho-
vali, nie je možné úplne ich existenciu na Veľkej Morave vylúčiť8. Teoreticky je 

s. 433 – 486. KUČERA, Matúš. Kráľ Svätopluk. Martin: Matica slovenská, 2010, s. 102.  
MMFH IV, s. 204. VAŠICA, Josef. Literární památky epochy velkomoravské. Praha : Lidová de-
mokracie, 1966, s. 74 a nasl.

5 Pamiatkou výlučne cirkevného práva je Collectio canonum, resp. Dionysio-Hadriana, ktorú 
dostal Metod od pápeža v Ríme. Táto sa však nezachovala v dobovom preklade, a preto jej 
nebudeme venovať samostatnú pozornosť. MMFH IV, s. 113. V roku 774 ju od pápeža dostal 
aj Karol Veľký.

6 V byzantskej cirkvi sa pritom v danom období používali dve „konkurenčné“ zbierky kánonov –  
Synagoga, pozostávajúca z 50 titulov Jána Scholastika, a druhá, tzv. Syntagma, pozostávajúca 
zo 14 titulov. Metod si zvolil za základ práve takúto upravenú verziu Scholastikovej Synagogy 
(v neskoršej anonymnej zlúčenej verzii). Vypustil však približne tretinu ustanovení a zrejme 
zachoval iba tie, ktoré považoval za najpodstatnejšie pre účely misie na Veľkej Morave. Pozri 
bližšie: STANISLAV, Ján. Starosloviensky jazyk 1. Bratislava : SPN, 1978, s. 208.

7 Tamže. 
8 Neexistencia dôkazu nie je dôkazom o neexistencii : nezachovanie sa normatívneho textu na 
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možné, že niektorí z cudzích misionárov, alebo niekto z domáceho obyvateľstva, 
ktorý nadobudol vzdelanie v zahraničí, mohol takýto text doniesť aj na Veľkú 
Moravu. Otázne však zostáva, či takýto text bol uvedený do právnej praxe. Hoci 
nie je absolútne možné vylúčiť existenciu „právnych predpisov“, či normatív-
nych textov aj pred príchodom byzantskej misie, rozvíjanie úvah o ich existencii 
či neexistencii by bolo pri súčasnom stave poznania predmetnej problematiky 
čisto špekulatívnym9. 

Ak teda predpokladáme, že normatívne právne texty, v podobe „písaného 
práva“, resp. v podobe „právnych predpisov“ existovali až po roku 863, v obdo-
bí predchádzajúcom tomuto roku je nutné predpokladať existenciu inej formy 
normatívneho regulátora ľudského správania v spoločnosti. Nie je totiž možné 
predpokladať existenciu organizovanej veľkomoravskej spoločnosti bez určitej 
formy regulácie vzájomných (právnych) vzťahov. Úlohu tohto regulátora s naj-
väčšou mierou pravdepodobnosti plnili právne obyčaje. 

Existenciu právnych obyčajov na Veľkej Morave priamo písomne dokázanú 
nemáme, ale ich existenciu (na základe tézy obsiahnutej v predchádzajúcom od-
seku) predpokladáme. Podporné stanovisko k predpokladu existencie právnych 
obyčajov na Veľkej Morave nám môže poskytnúť lingvistická etymológia. Tá 
nám môže dať odpoveď na otázku, či jazyk používaný na Veľkej Morave už pred 
rokom 863 poznal slová slúžiace na označenie obyčajov, resp. právnych obyčajov. 
Keďže v jazyku existuje len to, čo pozná aj spoločnosť daný jazyk používajúca, je 

Veľkej Morave pred rokom 863 ešte nie je dôkazom o jeho neexistencii. 
9 Pôvodne sa neexistencia písomných dokumentov (majúcich aj právny obsah) odôvodňovala 

nepoužívaním, či nepoznaním písma na území Veľkej Morave. Najnovšie archeologické objavy 
z Bojnej (pozri nižšie) však dokazujú, že už v predcyrilometodskom období (aspoň niekto-
rí) obyvatelia Veľkej Moravy písmo poznali a používali. Uvedené používanie písma ako také-
ho však ešte nie je možné považovať za dôkaz, na ktorom by bolo možné stavať predpoklad  
existencie „písaného práva“. 

 Dôkazom o používaní „rímskeho písma“ by mohol byť aj nález plakety z Bojnej, ktorej pôvod je 
datovaný pred príchodom svätých solúnskych bratov a je v latinke. Text Credo in unum Deum 
(Verím v jedného Boha), by za predpokladu že plaketa bola vytvorené na území Veľkej Moravy, 
mohol byť dôkazom o používaní latinského písma už pred rokom 863. Nápisy na plaketách, 
v latinskej abecede, sa pokúsili rozlúštiť Karol Pieta a Alexander Ruttkay. Podľa ich indícií by 
mohlo ísť o slová M(ichael) V (s) A(rchanegel)VS alebo SVA(T)V M, prípadne (credo) (i)
N (unum) DE(um). PIETA, Karol – RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej. Bojná : hos-
podárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2007, 
s. 21 – 70. Porovnaj s Kralčák, Ľubomír. „K výkladu neznámeho textu na plakete z Bojnej“, 
in Slavica slovaca 49, 2014, s. 3 – 10. Žigo, Pavol. „Neznámy text na plakete z Bojnej, in  
Historický časopis 62, 2014, s. 3 – 17.
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možné predpokladať, že ak existovali slová na označenie obyčaje, alebo právnej 
obyčaje, boli tieto pojmy známe aj v dobovej spoločnosti. 

To, či dobový jazyk poznal slová označujúce obyčaj a právnu obyčaj sa môže-
me dozvedieť z textu vyššie uvedených normatívnych textov veľkomoravského 
obdobia. Hoci tieto pochádzajú z obdobia po roku 863, aplikovaním teórie jazy-
kovej stability možno predpokladať, že uvedené slová existovali v danom jazyku 
už pred ich prvým písomným zaznamenaním. Zároveň, ak sa preukáže existen-
cia týchto slov alebo existencia ich slovných koreňov už v praslovančine, pred-
poklad o používaní týchto slov na Veľkej Morave pred rokom 863 sa ešte zvýši. 

Normatívne texty veľkomoravského obdobia poznali a používali slová slú-
žiace na označenie obyčaje. Najčastejšie slovo obyčaj (v rôznych jeho podobách 
a derivátoch) bolo používané v Nomokánone. Celkovo bolo v texte Nomokáno-
na použité v šiestich ustanoveniach. Konkrétne sa jednalo o tieto ustanovenia:

 – I tit(ь)l(ъ) a. ...Chranimu že o strojeniichъ napisanomu kanonu, (bl(a)gojavě-
jestь) jako vъ vsękoi oblasti oblastьnyi sborъ da ustroitь po nikeiskomu ustavu 
suštaja že vъ varvarьskychъ (vъ) jazycěchъ B(ož)ija c(ь)rk(ъ)vi stroiti dostoi-
t(ь) po prějatomu o(tь)čьsku obyčaju. (Ak sa zachováva kánon písaný v die-
cézach, /je samozrejmé/, že i v každej eparchii má rozhodovať eparchiálny 
snem podľa nariadenia nicejského. Cirkvi Božie, ktoré sa nachádzajú u ná-
rodov barbarských, majú sa spravovať podľa obyčaje prevzatej od Otcov). 

 – XVII titel(ъ) zi. ...Antiochiiskag(o) sbor(a) kan(onъ) ei. Ašte kotoryi jep(i)
s(ko)pъ sъnьmomь izverženъ li popъ li dijakonъ svoimъ ep(i)s(ko)pomъ, ti 
dьrznetь stvoriti čto služьby li jep(i)s(ko)pъ po prežnemu obyčaju li popъ li 
dijakonъ, uže ne dostoitь jemu ni vъ druzěmь sъnьmě nadьža ustrojenija ni 
otvětu města iměti. (Antiochijského snemu kánon 15. Ak bol nejaký biskup 
snemom zbavený svojej hodnosti a kňaz alebo diakon svojím biskupom, 
a opováži sa buď biskup alebo kňaz alebo diakon konať akúkoľvek službu 
podľa skoršieho obyčaja, nesmie už dúfať, v opätovné dosadenie od iného 
snemu ani v možnosť obhájenia). 

 – XXIII titьl(ъ) kg. ...Nikeisk(a)g(o) sbor(a) kan(onъ) ii. Pride vъ s(vę)tyi velikyi 
sborъ, jako vъ jeterěchъ městěchъ i graděchъ popomъ dijakoni dobrodarьstvi-
je dajutь, jegože ni kanonъ / ni obyčai predastь, da ne imuštei vlasti prino-
siti prinosęštemъ těmь dajutь tělo Ch(ri)s(to)vo. (Nicejského zboru kánon  
18. Donieslo sa svätému veľkému snemu, že v niektorých miestach a mes-
tách kňazom podávajú diakoni eucharistiu, čo ani kánonom, ani obyčajom 
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nie je dovolené, totiž aby tí, ktorí nemajú moc obetovať, podávali obetujú-
cim). 

 – XXXII titel(ъ) lv. ...Togože kan(onъ) ei. Ašte kotoraja žena mnimago radi po-
štenija preměnitь oděnije vъ obyčьnago město ženьskago oděnija vъ mužьskyi 
obrazъ oblačitь s(ę), anafema da budetь. (Ak zmení niektorá žena v domne-
lej askéze šaty a namiesto obyčajného ženského šatu sa oblečie na spôsob 
mužský, nech je prekliata). 

 – V tomto prípade sa nejedná o použitie slova „obyčaj“ v nami skúmanom vý-
zname, ale o jeho derivát „obyčajný“. Avšak toto použitie naznačuje jednak 
to, že aj v domácom jazykovom prostredí mali slová „obyčaj“ a „obyčajný“ 
rovnaký slovný koreň, a rovnakú sémantickú motiváciu, tak ako tomu bolo 
v stredovekej aj v súčasnej slovenčine. 

 – XXXIX titьl(ъ) lth. ...Ankurьsk(a)g(o) sbor(a) kan(onъ) kd. Vъlchvujušte-i 
chodęštei po obyčaju poganьsku ili vъvožьšei kogo vъ domy svoja na izъob-
rětenije čaromъ i očištenije, e lětъ da pokajutь s(ę) po stepenemъ ustavьny-
mъ, g lět(a) vъ pripadanii a v  lět(ě) bes prinosa. (Ankyrského snemu ká-
non 24. Tí, ktorí veštia a žijú podľa pohanského obyčaja, alebo uvádzajú do 
svojich domov niekoho, aby konal kúzla a previedol očistu nech sa kajajú  
5 rokov podľa predpísaných stupňov.)

 – XLVIII tit(ь)l(ъ) mn. …Ašte li neotvьržьnьně dьržatь s(ę) svoichъ obyčai 
i slastьmъ plotьskymъ pače chotętь rabotati neže g(o)s(pode)vi i euanьg(e)
lьskyja žizni ((da)) neprijemljutь, obьšta k nimъ my slova ne imamъ. (Ak sa 
neústupne držia svojich obyčajov a chcú otročiť viac telesným rozkošiam 
ako Pánovi a neberú na seba život podľa Evanjelia, nemáme s nimi spoloč-
nú reč.) 

Hoci v súčasnosti existuje rozlišovanie medzi obyčajami a právnymi obyča-
jami, z vyššie uvedených textových ukážok nie je možné zistiť, či takéto termi-
nologické rozlišovanie existovalo aj vo veľkomoravskom práve. Ak by sme chceli 
trvať na existencii takéhoto rozlišovania už vo veľkomoravskom období, mohli 
by sme konštatovať, že počet vyššie uvedených textových ukážok nie je dosta-
točný aby zachytil terminologické vyjadrovanie dobového (právneho) jazyka 
vo svojej komplexnosti. Avšak vzhľadom na celkovú úroveň relatívne nízkeho 
rozvinutia veľkej časti inštitútov veľkomoravského práva ako aj nie plne rozvi-
nutú terminológiu práva10 v sledovanom období si dovoľujeme konštatovať, že 

10 Neúplnú rozvinutosť právnej terminológie veľkomoravského práva môžeme konštatovať na 
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dobové právo s veľkou mierou pravdepodobnosti nepoznalo rozlišovanie oby-
čajov a právnych obyčajov. 

Osobitnú pozornosť si zaslúži ustanovenie XXIII titьl(ъ) kg, obsahujúce 
formuláciu ni kanonъ / ni obyčai (ani kánon ani obyčaj). Táto formulácia môže 
evokovať predstavu, že dobové veľkomoravské právo rozlišovalo normy cirkev-
ného práva (kánony) a normy svetského práva vo forme obyčajov. Taktiež by 
bolo možné túto formuláciu vysvetľovať vo význame, že dobové veľkomoravské 
právo rozlišovalo na jednej strane písané (kánonické právo) a na druhej strane 
právo nepísané (obyčajové). Na tomto mieste je však nevyhnutné podotknúť, že 
text Nomokánona je „len“ prekladom byzantskej predlohy, teda konštatovanie 
o rozlišovaní cirkevných kánonov a obyčajov (či rozlišovaní písaného a obyčajo-
vého práva) sa týka len práva byzantského, a nie je vhodné preto konštatovať, že 
aj dobové veľkomoravské právo takéto rozlišovanie poznalo. Taktiež aj termín 
kanonъ bol do staroslovienčiny prebratý z gréčtiny11. V ďalšom texte poukáže-
me, či slovo obyčai bolo domácemu jazyku známe.

Na základe vyššie uvedených textových ukážok môžeme konštatovať, že ja-
zyk normatívnych textov veľkomoravského obdobia (po roku 863) poznal slová 
slúžiace na označenie obyčaje. Nakoľko však normatívne texty veľkomoravské-
ho obdobia sú z veľkej časti „len“ prekladmi byzantských vzorov, a v niektorých 
prípadoch pri prekladoch boli do domáceho jazykového prostredia prevzaté 
aj jazykové prvky z neslovanského jazykového prostredia, je nutné zistiť, či aj 
slovo obyčai nebolo do domáceho jazyka prevzaté z gréckeho (alebo iného ja-
zykového) prostredia. 

Podľa Etymologického slovníka jazyka staroslovienského sa staroslovien-
ske slovo obyčai (s významom obyčaj, zvyk, zvyklosť, mrav)12 odvádza od vše-
slovanského slova vyknǫti13, s  významom „učiť sa“, „zvykať si“. Už v praslo-

základe tohto, že pri prekladoch byzantských právnych textoch prekladatelia do staroslovien-
činy v mnohých prípadoch nemohli použiť termíny domáceho jazyka (lebo tento jazyk tieto 
termíny nemal), ale museli používať termíny gréckeho jazyka, resp. ustálený termín gréckeho 
právneho jazyka museli popísať (rozviesť do popisu) v staroslovienčine. 

11 HAVLOVÁ, Eva et al. Etymologický slovník jazyka starosloviěnského. diel 5. Praha : ACADEMIA, 
1995, s. 301.

12 Lexicon Linguae paleoslovanicae II. Petrohrad: Vydavateľstvo Petrohradskej univerzity, 2006,  
s. 497.

13 ERHART, Adolf et al. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. diel 10. Praha : Academia, 
2000. s.569. JANYŠKOVÁ, Elena et al. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. diel 18. 
Praha : Tribun EU, 2000, s. 1098.
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vanskom období vzniklo a  bolo používané praslovanské slovo *ob(v)yčajь14. 
V ďalších slovanských jazykoch má slovo obyčaj nasledovné podoby: v češtine 
obyčej, v poľštine obyczaj, v srbčine обичај, v ruštine обычай. Takmer identická 
podoba týchto slov naznačuje rozšírenosť praslovanského *ob(v)yčajь s daným 
významom už v praslovanskom období. Ako pozostatok praslovanského slov-
ného koreňa však aj vo východných slovanských jazykoch nájdeme ekvivalen-
ty slovenského slova „obyčajný“ v ruštine обычный, v ukrajinčine звичайний, 
v bieloruštine звычайны. Ukrajinské a bieloruské termíny majú znova rovnakú 
sémantickú motiváciu. 

Môžeme teda konštatovať, že staroslovienske aj slovienske slovo obyčai je 
praslovanského pôvodu, a nebolo do nášho jazykového prostredia prinesené 
po roku 863. Nasvedčuje tomu aj jeho ustálené používane v stredovekej slo-
venčine kde sa používalo identické slovo s identickým významom15. Jedná sa o 
veľkú raritu: termín práva veľkomoravského jazykového prostredia sa zachoval 
v identickej podobe a s identickým významom od čias existencie Veľkej Moravy, 
celý stredovek až do súčasnosti16. 

Na základe takmer identickej hláskovej formy staroslovienskej podoby a po-
doby v stredovekej aj v súčasnej slovenčine môžeme predpokladať, že aj význam 
predmetných slov bol identický alebo aspoň veľmi podobný. Ak je tomu naozaj 
tak, je možné predpokladať, že veľkomoravská spoločnosť obdobia pred rokom 
863 naozaj poznala obyčaje ako formu regulátora ľudského správania. 

Obyčaje teda pravdepodobne boli jediným regulátorom vo vzájomných 
vzťahov pred rokom 863 (ak nepredpokladáme existenciu písomných norma-
tívnych textov pred rokom 863). Aký bol však vzťah obyčajov a normatívnych 
textov veľkomoravského obdobia po roku 863? Zo zachovaných dokumentov 
daného obdobia nedokážeme na túto otázku hodnoverne odpovedať, môžeme 
sa len domnievať. Pomôcť nám však môže náhľad na činnosť súdov, ktoré vo 
svojej rozhodovacej činnosti aplikovali právo na Veľkej Morave. 

Pred rokom 863 (kedy veľkomoravské normatívne texty ešte neexistovali) 
súdy pravdepodobne aplikovali „len“ obyčajové právo. Hoci sa nám zachovali 
normatívne texty veľkomoravského obdobia, v odbornej literatúre sa objavili 

14 ŘEJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Praha : Leda, 2015, s.465. 

15 MAJTÁN, Milan. Historický slovník slovenského jazyka III. Bratislava : Veda, 2009. s. 97. 
16 V našej publikačnej činnosti posledných rokov venujúcej sa právnym termínom veľkomorav-

ského obdobia sme sledovali približne 200 termínov dobového veľkomoravského práva. Z nich 
si približne len 5 zachovalo identickú alebo veľmi podobnú formu aj význam až do súčasnosti. 
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aj pochybnosti o ich praktickej aplikácii v právnej / súdnej praxi17. V prípade, 
že súdenie primárne vykonával panovník, resp. župani, alebo iní predstavitelia 
miestnych jednotiek správy, či hlavy rodín, nie je pravdepodobné, že by títo boli 
gramotní. Ak by sa normatívne texty veľkomoravského obdobia mali aplikovať 
v súdnej praxi, vyžadovalo by si to, aby sa sudcovia tieto normatívne texty na-
učili naspamäť. Keďže primárnou úlohou vysokých hodnostárov krajiny v stre-
doveku bol najmä výkon vojenskej služby, predstava vojenského hodnostára 
memorujúceho sa právne texty, ktorým nie celkom rozumie (vzhľadom na to, 
že sú napísané v cudzom /aj keď čiastočne zrozumiteľnom/ jazyku) je príliš idea-
listická. (Dokonca rozsah Nomokánona ani neumožňuje naučiť sa celý jeho text 
naspamäť). Realistickejšou je však hypotéza, že obsah a výklad týchto textov sa 
učili žiaci Konštantína a Metoda v škole na prípravu kléru, ktorú títo založili. 
Učeníci v danej škole študovali jednak písmo, ktorým boli tieto normatívne tex-
ty zapísané, jednak ovládali starosloviensky jazyk, ktorý bežnému obyvateľstvu 
mohol byť nie úplne zrozumiteľným18. Môžeme teda konštatovať, že dôležitú 
úlohu pri súdení (alebo pri aplikácii právo vo všeobecnosti) mohli plniť práve 
kňazi19 (pravdepodobne jediní gramotní príslušníci dobovej spoločnosti), buď 
ako tí, ktorí priamo rozhodovali na základe noriem obsiahnutých v normatív-
nych textoch, alebo prinajmenšom ako tí, ktorí pomáhali (predčítali, či vysvet-
ľovali) sudcom obsah a význam normatívnych textov.

Zároveň si dovoľujeme konštatovať, že normy obsiahnuté v normatívnych 
právnych textoch veľkomoravského obdobia boli do právnej praxe zavádzané 
len pomaly. Nasvedčujú tomu aj opakované kázne Metoda, ktorý vyzýval na 
ich dodržiavanie. Ak by boli „nové“ právne normy obsiahnuté v normatívnych 
právnych textoch v spoločnosti už akceptované a dodržiavané, Metod by nemu-
sel opakovane vyzývať na ich dodržiavanie. Ťažkosti s akceptáciou a praktickou 
realizáciou môžeme vidieť aj len v pomalom menení spôsobu života obyvateľ-
stva v danom období. Kresťanstvo bolo na našom území počas veľkomoravského  

17  KIZLINK, Karol. Právo Veľkej Moravy. In: Právnické štúdie, XVII, 1969, 3, s. 437. 
18 Problematikou vzdelávania na Veľkej Morave sa zaoberáme v práci JÁGER, Róbert. Metod – 

zakladateľ (právnického) vzdelávania na Veľkej Morave? (Niekoľko úvah o vzdelávaní na Veľkej 
Morave). In: GÁBRIŠ, Tomáš – HORÁK, Ondrej – TAUCHEN, Jaromír eds. Školy, osobnosti, 
polemiky. Pocta Ladislavovi Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno : The Euroepan Society for  
History of Law, 2017, s. 206 – 219.

19 Nasvedčovať tomu môže aj dobový termín, ktorým títo boli označovaní: „kanonici“. Pozri bliž-
šie HAVLOVÁ, Eva et al. Etymologický slovník jazyka starosloviěnského. diel 5. Praha : ACADE-
MIA, 1995, s. 302.
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obdobia „mladým náboženstvom“20, a mnohé zákazy alebo príkazy sa len po-
maly prenášali do bežného života obyvateľstva. Mnohým z príkazov, zákazov 
alebo obmedzení vyplývajúcich z nového náboženstva obyvatelia pravdepodob-
ne asi ani nerozumeli21. Nielen Svätopluk v rozpore s prikázaniami novej „práv-
nej úpravy“ mal viac manželiek, ale pravdepodobne aj obyčajný človek ťažko 
akceptoval príkaz „vyhnať mladšiu manželku aj s jej deťmi“22 (a mnohé iné), 
ak týmto štýlom života žil desiatky rokov nielen on, ale aj celé generácie jeho 
predkov.

Ak teda veľkomoravské normatívne právne texty mali naozaj formu „práv-
nych predpisov“, môžeme si položiť otázku, či boli tieto v právnej praxi (v praxi 
aplikácie práva) dodržiavané? Ak boli normatívne právne texty aspoň v časti 
spoločnosti dodržiavané, pravdepodobne to bolo len v rokoch 863 – 885. Po 
roku 885 (po Metodovej smrti) boli jeho učeníci vyhnaní, a tí so sebou vzali 
všetky písomné dokumenty a dielo Konštantína a Metoda malo upadnúť do 
zabudnutia. To, že po roku 885 sa pravdepodobne „právne predpisy“ už nepo-
užívali môžeme odôvodniť aj tým, že tu zostalo len málo učeníkov Konštantína 
a Metoda, ktorí by vedeli čítať v hlaholike. Hoci existencia niekoľkých jedin-
cov ovládajúcich čítanie a písanie v hlaholike sa predpokladá, postačovalo toto 
množstvo na „predčítavanie“ textu „právnych predpisov“ všetkým sudcom? 
Rovnako tak, ak na našom území malo byť zabudnuté dielo Konštantína a Me-
toda, nechali si príslušníci dobovej spoločnosti nimi vytvorené „právne pred-
pisy“? Pravdepodobne nie. Ak by sa tieto zachovali aj po ich odchode, bolo by 

20 Používa sa aj termín „kresťansko-pohanský synkretizmus“. Jedná sa o vývojovú fázu, ktorú 
prekonávali takmer všetky spoločenstvá prechádzajúce z „pohanského“ náboženstva na kres-
ťanstvo. V tomto období sa miešali prvky kresťanstva s pôvodnými náboženskými prvkami, a aj 
spôsob života sa menil len pomaly. Predstava, že po príchode Konštantína a Metoda sa spôsob 
života, tradície a obyčaje podľa ktorých domáce obyvateľstvo žilo stáročia zmenili „zo dňa na 
deň“ je príliš idealistická, a nerealistická.

21 Z priestoru veľkomoravského nemáme zachovaný dokument, ktorý by nám popisoval obdobie 
prechodu od „pohanského“ ku kresťanskému náboženstvu, ani to, ako tieto zmeny vnímali 
samotní obyvatelia krajiny. Zachoval sa nám však list, v ktorom pápež Mikuláš I. odpovedal 
na otázky Bulharov z roku 866, teda z doby blízkej nami sledovanému obdobiu. Z tohto listu 
môžeme dedukovať, že aj v bulharskej spoločnosti, ktorá bola na obdobnom stupni vývoja 
a prechádzala na kresťanské náboženstvo existovalo mnoho otázok súvisiacich s prechodom 
na nový kresťanský spôsob života. V uvedenom liste im pápež podrobne a citlivo, niekedy aj 
s vysokým filozofickým a teologickým nasadením trpezlivo odpovedá na ich otázky. Je teda 
zrejmé, že aj v bulharskej spoločnosti sa prijatie kresťanstva a s tým spojená zmena spôsobu 
života neudiala „zo dňa na deň“. Predpokladáme, že obdobne tomu bolo aj vo veľkomoravskej 
spoločnosti.

22  Čl. XIII ZS.
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pravdepodobným že v neskoršom práve by sme dokázali identifikovať pozostat-
ky tejto právnej úpravy. 

Záver
Existencia Veľkej Moravy býva často ohraničená obdobím rokov 833 – 907. 

Pri popisovaní dobového práva je nutné rozdeliť obdobie od „vzniku“ Veľkej 
Moravy (spojenie Nitrianskeho a Moravského kniežactva) do roku 863 (príchod 
byzantskej misie) a obdobie nasledujúce po roku 863. V prvom vymedzenom 
období sa na území Veľkej Moravy používalo pravdepodobne len obyčajové 
právo. V období po roku 863 sa pravdepodobne naďalej používalo ako primár-
ny prameň práva obyčajové právo, ktoré bolo postupne dopĺňané a nahrádzané 
právom písaným v podobe normatívnych právnych textov. Existencia normatív-
nych právnych textov na Veľkej Morave v období rokov 863 – 885 je dokázaná, 
a nie sú hodnoverné dôkazy nasvedčujúce, že by tieto nemali veľkomoravský 
pôvod. S istou mierou presvedčenia však konštatujeme, že ich praktická apli-
kácia v praxi bola len veľmi pomalá, a pre krátkosť dĺžky pôsobenia byzantskej 
misie sa pravdepodobne ani nemohla nová právna úprava plne rozvinúť vo všet-
kých oblastiach života vo všetkých častiach ríše. Rovnako tak predpokladáme, 
že aj spoločnosť prijímala zmeny spojené s novou právnou úpravou len poma-
ly. Avšak ani tento fakt nezatieňuje význam veľkomoravských normatívnych 
právnych textov spočívajúci v možnosti spoznať dobovú právnu terminológiu 
domáceho jazykového prostredia. Poznanie pôvodnej domácej terminológie 
práva štátov západnej Európy je sťažené, že ich právne texty boli zaznamenáva-
né najmä v latinčine. 
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VÝVOJ SLOVENSKÉHO PEŇAŽNÍCTVA  
V OBDOBÍ 19. STOROČIA

Zuzana Tomová

Abstrakt
Cieľom predloženého príspevku je priblížiť počiatky vývoja slovenského pe-

ňažníctva siahajúce do prvej polovice 19. storočia, kedy na našom území pri-
chádza k vzniku prvých peňažných ústavov. Prvá kapitola v krátkosti zachytáva 
hospodársky vývoj v rámci Habsburskej monarchie od začiatku 18. storočia. 
Nepriaznivý stav ekonomiky si vyžiadal potrebu prijatia zásadných reforiem, 
ktoré sú spojené s nástupom obdobia vlády Márie Terézie a neskôr jej syna Jo-
zefa II. Druhá kapitola je venovaná zakladaniu prvých peňažných ústavov na 
území Slovenska, pričom právny základ ich vzniku položili zákony o obchod-
nom práve z roku 1840. V tretej kapitole sa zameriavam na budovanie úvero-
vých družstiev a vznik najstarších slovenských bánk, s osobitným dôrazom na 
Hornouhorskú banku Tatra, úč. spol., ako najväčšiu slovenskú banku v obdo-
bí 19. storočia. Posledná, štvrtá podkapitola je venovaná Rakúsko-uhorskému 
hospodárskemu vyrovnaniu, ktoré možno nepochybne považovať za významný 
medzník vo vývoji slovenského peňažníctva, ako aj postaveniu a činnosti Ra-
kúsko-uhorskej banky.

Kľúčové slová:  peňažníctvo, úverové družstvá, banky, Rakúsko-uhorské hospo-
dárske vyrovnanie, Rakúsko-uhorská banka

Abstract
The purpose of the submitted contribution is to get closer beginnings of the 

development of the Slovak banking getting at the first half of the 19th century, 
when the first monetary institutions began to arise in our territory. The first 
chapter briefly captures the economic development within the Habsburg mon-
archy from the beginning of the 18th century. Unfavourable state of the econ-
omy called forth the need of adoption of fundamental reforms coupled with 
arrival of the government period of Maria Theresa and later of her son Joseph 
II. The second chapter is dedicated to the establishment of first monetary insti-
tutions in the Slovak territory, whereby commercial acts from 1840 laid down 
legal basis for their establishing. In the third chapter I aim at the construction 
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of credit co-operatives and the oldest Slovak banks, with particular emphasis on 
the Upper-Hungary bank Tatra, public limited corporation, as the biggest Slo-
vak bank in the 19th century. The last, i. e. the fourth subhead is devoted to the 
Austro-Hungarian economic settlement, that can be undoubtedly considered as 
the important milestone within the development of the Slovak banking, as well 
as to the position and activity of the Austro-Hungarian bank.

Keywords:  banking, credit co-operatives, banks, Austro-Hungarian settlement, 
Austro-Hungarian bank

Úvod
Začiatok 18. storočia bol pre Habsburskú monarchiu mimoriadne náročným 

obdobím, a to tak z hľadiska vnútropolitického, ako aj ekonomického. Snahy  
o riešenie situácie, v ktorej sa monarchia nachádzala, sa začali objavovať spolu 
s nástupom vlády Márie Terézie a neskôr jej syna Jozefa II. Prijímanými opat-
reniami sa obaja snažili o zlepšenie ekonomického stavu krajiny a o zmiernenie 
jej hospodárskeho zaostávania za vyspelými západoeurópskymi mocnosťami. 
Okrem viedenskej politiky pritom na pomalý rast uhorskej ekonomiky vplý-
vali aj domáce faktory brániace vo vytvorení zodpovedajúcej úverovej sústavy 
potrebnej pre rozvoj podnikateľských aktivít. V tomto smere preto priniesol 
významnú zmenu zákon o jarmočných súdoch z roku 1836 a neskôr obchodný 
zákon z roku 1840, ktorý v konečnom dôsledku viedol k zrovnoprávneniu osôb 
tak šľachtického, ako aj nešľachtického pôvodu nachádzajúcich sa v postavení 
dlžníka.

Pre vývoj uhorského obchodného práva mali pritom nesporný význam tzv. 
Wildnerove zákony o obchodnom práve prijaté v roku 1840. V prípade sloven-
ského peňažníctva zohral dôležitú úlohu uhorský zákonný článok o právnych 
pomeroch obchodných spoločností, ktorý prostredníctvom právnej úpravy 
účastinných (t.j. akciových) spoločností položil právne základy pre vznik pr-
vých peňažných ústavov na našom území. 

Prvou peňažnou inštitúciou na našom území majúcou charakter banky bola 
filiálka Viedenskej prvej rakúskej sporiteľne založená v Bratislave v roku 1824, 
ktorá neskôr zriadila svoje pobočky aj v ďalších mestách na území dnešného 
Slovenska. Podľa ich vzoru sa u nás postupne začali zakladať prvé už samostat-
né peňažné ústavy, aj keď spočiatku s pomocou zahraničného kapitálu. Prvou 
slovenskou úverovou inštitúciou a zároveň aj prvým spolkom družstevného 
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charakteru pritom na území Slovenska bol Spolok gazdovský v Mestečku So-
botište. Pokiaľ ide o vývoj prvých slovenských bánk, teda bánk so slovenským 
kapitálom a slovenčinou ako rokovacím jazykom, ten siaha do druhej polovice 
60. rokov 19. storočia, kedy v roku 1868 prichádza k vzniku najstaršej sloven-
skej banky, a to Turčiansko-Sväto-Martinskej sporiteľne, úč. spol., so sídlom  
v Turčianskom Svätom Martine.

Počiatky vývoja slovenského peňažníctva
Začiatkom 18. storočia sa Habsburská monarchia zmietala tak vo vnútropo-

litickej, ako aj hospodárskej kríze. Aktuálny stav ekonomiky si preto vyžiadal 
potrebu prijatia zásadných politicko-ekonomických reforiem, ktoré sú spoje-
né s nástupom obdobia osvietenského absolutizmu reprezentovaného Máriou 
Teréziou a neskôr jej synom Jozefom II. Prvoradým cieľom reformného úsilia 
viedenského dvora bolo postupne zmierňovať hospodárske zaostávanie monar-
chie za vyspelými západoeurópskymi krajinami a vybudovať z nej modernú 
konkurencieschopnú európsku mocnosť. Základom hospodárskej politiky sa 
stala podpora manufaktúrnej výroby, ktorá mala zabezpečiť ekonomický rast 
krajiny.1 V rámci východnej časti monarchie však uplatňovanie reformných 
opatrení narážalo na výrazný odpor uhorskej šľachty, ktorá sa snažila o zacho-
vanie svojich stavovských privilégií. Neochota zo strany uhorských stavov tak 
viedla viedenský dvor k zmene koncepcie hospodárskej politiky. Postupne začal 
prijímať opatrenia podporujúce proces industrializácie v rámci západnej časti 
ríše, zatiaľ čo voči Uhorsku uplatňoval znevýhodňujúcu colnú politiku, ktorá 
mala negatívny vplyv na ďalší vývoj uhorskej ekonomiky a ktorá zasiahla aj 
Slovensko ako jeho ekonomickú základňu.2 

Okrem oficiálnej viedenskej politiky mali na pomalý rast uhorskej ekono-
miky vplyv aj domáce faktory. Ich podstatou boli pretrvávajúce feudálne spo-
ločenské vzťahy – ako inštitút aviticity3 a feudálne záväzkové právo, ktoré chrá-
nili šľachtický majetok proti jeho zaťaženiu a scudzeniu, či zastarané právne 
normy, pričom všetky tieto skutočnosti bránili rozvíjaniu úverových vzťahov 

1 PRŮCHA, Václav et al. Hospodárske dejiny Československa v 19. a 20. storočí. Bratislava : Pravda, 
1974, s. 17 – 18.

2 CVETKOVÁ, Tatiana et al. Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná 
banka Slovenska, 2013, s. 18 – 20.

3 Aviticita ( = tzv. starootcovské právo, t. j. dedičná držba pozemkov celým rodom bez možnosti 
odpredaja).
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a vytvoreniu zodpovedajúceho úverového systému potrebného pre rozvoj pod-
nikateľských aktivít. Až zákonný článok o jarmočných súdoch prijatý v roku 
1836 zaviedol po prvýkrát spôsob rozhodovania o pohľadávkach, ktoré vznikli 
z existujúcich obchodných vzťahov, ale aj to len do určitej výšky pohľadávky. 
Zákon z roku 1840 toto obmedzenie neskôr zrušil a umožnil tak vymáhanie 
pohľadávok v akejkoľvek výške. Ďalšie obmedzenie stavovských privilégií pri-
nieslo aj zavedenie pozemkových kníh na základe obchodného zákona prijatého  
v roku 1840, ako aj z toho istého roka pochádzajúci zmenkový zákon zavádza-
júci inštitút zmenky ako spoľahlivý úverový nástroj používaný v rámci obchod-
ných a úverových vzťahov.4

Zakladanie prvých peňažných ústavov na našom území
Prvé peňažné ústavy poskytujúce úvery začali v Uhorsku vznikať až v prvej 

polovici 19. storočia so spoluúčasťou rakúskeho kapitálu, pričom ich rýchlejšie-
mu rozvoju bránili zaostalé hospodárske pomery a zvyšky feudálnych vzťahov, 
ktoré nevytvárali priaznivé podmienky pre obeh peňazí.

Prvou už typicky bankovou inštitúciou na našom území bola filiálka Vie-
denskej prvej rakúskej sporiteľne založená v  Bratislave v  roku 1824. O  tri 
roky neskôr založila Viedenská sporiteľňa svoje pobočky aj v Trnave, Zvolene  
a v Nových Zámkoch. Nešlo však o pobočky v dnešnom ponímaní. Prvé po-
bočky Viedenskej sporiteľne predstavovali skôr zastupiteľstvá, kde poverení 
mešťania v obmedzenom rozsahu prijímali vklady a s povolením viedenskej 
centrály mohli poskytovať úvery. Podľa ich vzoru, avšak s určitými osobitosťami, 
sa začali zakladať aj domáce peňažné ústavy. Vznikali na účastinnom základe 
a spočiatku výlučne pod označením „sporiteľňa“. Až po roku 1867 sa prvýkrát 
použilo pomenovanie „banka“, „ústav“ či iné označenia, naďalej však popri ná-
zve „sporiteľňa“.5

Cestu k zakladaniu týchto spoločností vytvorili v podmienkach Uhorska 
tzv. Wildnerove zákony o obchodnom práve z roku 18406, predovšetkým však 

4 HORVÁTH, Štefan – VALACH, Ján. Peňažníctvo na Slovensku do roku 1918. Bratislava : ALFA, 
1975, s. 19.

5 TKÁČ, Marián. Prvé slovenské banky. In Ľudia, peniaze, banky. Bratislava : Národná banka 
Slovenska, 2003, s. 233.

6 LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriána. Pramene práva na území Slovenska II. 
(1790 – 1918) Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, s. 383 – 391. Tzv. Wildnerove 
zákony o obchodnom práve z roku 1840 tvorili uh. zák. čl. č. XV/1840 o zmenkách, uh. zák.  
čl. č. XVI/1840 o obchodníkoch, uh. zák. čl. č. XVII/1840 o právnych pomeroch tovární, uh. 
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uhorský zákonný článok č. XVIII z roku 1840 o právnych pomeroch obchodných 
spoločností, ktorý vo svojich ustanoveniach upravoval základnú charakteristi-
ku dvoch typov obchodných spoločností, a to verejnej obchodnej spoločnosti 
a účastinnej (t.j. akciovej) spoločnosti. Právnu formu účastinnej spoločnosti 
mali aj prvé peňažné ústavy, ktoré vznikali na našom území, na základe čoho 
tak možno prijať záver, že uhorský zákonný článok o obchodných spoločnos-
tiach vytvoril právne predpoklady pre zakladanie domácich peňažných ústavov.

Postavenie a činnosť Prešporskej sporiteľne, úč. spol.
Prvým takýmto samostatným peňažným ústavom na území Slovenska bola 

Prešporská sporiteľňa, úč. spol., založená v roku 1842 v Bratislave. Pôvodcom 
myšlienky založiť na obchodnom základe sporiteľňu bol bratislavský mestský 
radca Pavol Ballus, ktorý sa pri jej koncipovaní inšpiroval na jednej strane sta-
novami Viedenskej prvej rakúskej sporiteľne a londýnskymi peňažnými ústav-
mi na strane druhej. Prešporská sporiteľňa začala realizovať svoju obchodnú 
činnosť dňa 2. januára 1842 a o rok neskôr prišlo k schváleniu jej prvých stanov, 
ktoré vymedzovali organizačnú štruktúru sporiteľne, ako aj rozsah právomocí 
jednotlivých orgánov. Účastinný kapitál sporiteľne predstavoval 40 000 zlatých 
a vklady mohli v súlade so stanovami spoločnosti dosahovať maximálnu výšku 
2 000 zlatých. Cieľom tohto opatrenia bola podpora menej majetných vrstiev 
obyvateľstva, čomu zodpovedal aj systém úročenia jednotlivých vkladov.7

Prvé roky činnosti Prešporskej sporiteľne sa vyznačovali pomerne zdržan-
livou obchodnou politikou, pričom hlavnými cieľmi jej zakladateľov sa stali 
podpora sporivosti, oslobodenie bratislavského obchodu a priemyslu od úžery 
či napomáhanie jeho rozvoju prostredníctvom lacných úverov. Aj napriek všet-
kým prekážkam sa však ústavu darilo rýchlo a úspešne rozvíjať svoju činnosť, čo 
sa prejavovalo v jeho čoraz lepších hospodárskych výsledkoch. V tomto období 
sa ústav zároveň zúčastnil na vybudovaní železnice Bratislava-Trnava a založil 
spoločnosť „Mlynské údolie“, ktorá v roku 1845 postavila a dala do prevádzky 
deväť vodných mlynov. O dva roky neskôr už mohla sporiteľňa poskytovať pô-
žičky aj iným mestám ako mestu Bratislava. V súvislosti s prijatím uhorského 

zák. čl. č. XVIII/1840 o právnych pomeroch obchodných spoločností, uh. zák. čl. č. XIX/1840 
o  obchodných komorách a  senzáloch, uh. zák. čl. č. XX/1840 o  nákladných dopravcoch,  
uh. zák. čl. č. XXI/1840 o zaknihovaní prvotných pohľadávok a uh. zák. čl. č. XXII/1840 o kon-
kurze.

7 Úvod k inventáru. Bratislavská I. sporivá banka, úč. spol., 1842 – 1849, 1962, Bratislava, s. 3.
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Obchodného zákonníka z roku 1875 bolo potrebné vypracovať nové stanovy, 
ktoré podmienili zmenu organizačnej štruktúry sporiteľne, ako aj schválenie 
nového rokovacieho poriadku. V tomto období sa sporiteľňa zaujímala nielen 
o hospodársky život mesta Bratislava, ale veľký dôraz kládla aj na jeho kultúrny 
rast, a to podporovaním rôznych kultúrnych podujatí.8

Ak by sme mali zhodnotiť prvých 50 rokov existencie Prešporskej sporiteľne, 
možno konštatovať, že ústav finančne podporoval nielen poskytovanie všeobec-
ne prospešných služieb, ale prispieval aj na dobročinné účely a podporoval kul-
túrny, hospodársky a sociálny rozvoj mesta Bratislavy. Ústav poskytoval finanč-
né a materiálne prostriedky na zmiernenie následkov vzniknutých v dôsledku 
povodní, požiarov či zlej úrody a investoval aj do pamätných diel v súvislosti 
s okrášľovaním mesta. Okrem toho prispel sumou vo výške 25 000 zlatých na 
výstavbu bratislavskej detskej nemocnice Františka Jozefa a obchodnej akadé-
mie a miestnym chudobným daroval sumu vo výške 2 000 zlatých.

Ešte v 80. rokoch patrila Prešporská sporiteľňa k najväčším finančným ústa-
vom v Uhorsku a postupne sa stala vzorom pre ďalších jedenásť peňažných ústa-
vov, ktoré vznikli na území Slovenska do konca 40. rokov 19. storočia.9

V roku 1921 prišlo prijatím „tzv. sporiteľničného zákona“10 k zmene názvu 
sporiteľne na Bratislavskú I. sporivú banku, úč. spol., v dôsledku čoho získal 
tento ústav aj po formálnej stránke charakter obchodnej banky. Uvedeným zá-
konom tak prišlo k právnemu rozlišovaniu bánk a sporiteľní, ktoré mali výluč-
ne komunálny charakter. Zákon pritom charakterizoval sporiteľne ako „verejné 
peňažné ústavy, ktoré pod dozorom štátu realizovali úverové obchody, pričom ich 
vznik sa zapisoval do obchodného registra“. Účelom sporiteľní bolo poskytovať 
občanom možnosť bezpečného ukladania svojich úspor a ich následného úroče-
nia. Označenie „sporiteľňa“ pritom mohli niesť len tie peňažné ústavy, ktoré spĺ-
ňali podmienky ustanovené týmto zákonom, pričom ho nebolo možné používať 
v spojení s inými označeniami ústavov, zriadenými na inom právnom základe.11

8 Úvod k inventáru. Bratislavská I. sporivá banka, úč. spol., 1842 – 1849, 1962, Bratislava, s. 3 – 4.
9 MARTULIAK, Pavol. Vznik a vývoj slovenského ľudového peňažníctva do roku 1918. In Ľudia, 

peniaze, banky. Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003, s. 216.
10 Tzv. sporiteľničný zákon (= zákon č. 302/1920 Sb. z. a n. z dňa 14. apríla 1920, ktorým sa upra-

vujú právne pomery sporiteľní)
11 Sbírka zákonů [online] Dostupné na internete: <http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?I-

d=1883&Section=1&IdPara=1&ParaC=2> [2017-06-05]
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Hoci pôvodne vznikla sporiteľňa ako zmiešaný maďarsko-nemecký peňažný 
ústav, postupne sa vyprofilovala na banku presadzujúcu predovšetkým záujmy 
obchodníkov a podnikateľov maďarskej národnosti. K zmene prišlo až v roku 
1938, kedy na základe záverov Viedenskej arbitráže stratil Slovenský štát kon-
takt s maďarským územím, a teda aj s maďarskými bankami. Aj napriek tomu 
sa mu však aj naďalej darilo udržať si kontakty s Maďarskom, a to práve vďaka 
značnému maďarskému kapitálu. V roku 1941 sa Bratislavská I. sporivá banka, 
úč. spol., na základe medzinárodnej dohody uzatvorenej medzi Maďarskom 
a Slovenskom stala uznaným peňažným ústavom maďarskej menšiny žijúcej 
na Slovensku. Banka získala povolenie ponechať si svoju centrálu v Bratislave, 
rovnako ako aj svoje filiálky v Bratislave a v Malackách, a zároveň si mohla zria-
diť aj novú filiálku na postarbitrážnom maďarskom území v Nových Zámkoch. 
Okrem toho získala silnú podporu zo strany Maďarskej všeobecnej úverovej 
banky, vedúceho peňažného ústavu v Maďarsku, na základe čoho prišlo aj k na-
výšeniu jej účastinného kapitálu.12

Vznik a vývoj slovenského peňažníctva do roku 1918

Budovanie úverových družstiev na Slovensku
Na formovaní peňažníctva na Slovensku, predovšetkým však tej zložky, 

z ktorej sa neskôr vyvinulo ľudové peňažníctvo, mala významný podiel gene-
rácia štúrovcov. Tá bola známa predovšetkým svojím kultúrnym programom 
a výrazným spôsobom sa zameriavala aj na hospodársko-politické otázky. Po-
merne významné výsledky pritom dosiahla vo svojom úsilí zlepšiť politické, no 
najmä materiálne podmienky života slovenskej etnickej skupiny žijúcej na na-
šom území.13

Ovplyvnení myšlienkami generácie štúrovcov hľadali mnohí predstavitelia 
slovenskej inteligencie cesty k zakladaniu finančných subjektov, ktoré by naj-
lepšie vyhovovali potrebám vidieckeho roľníckeho obyvateľstva, pričom ako 
najvhodnejšie riešenie sa im javilo zakladanie menších sporiteľní.

V prvej polovici 19. storočia nebolo spolčovacie právo upravené v žiad-
nom uhorskom zákone. Vznik nového spolku sa len oznamoval príslušnému 
úradu, od ktorého potom záviselo, či stanovy spolku a tým aj spolok samotný 

12 Úvod k inventáru. Bratislavská I. sporivá banka, úč. spol., 1842 – 1849, 1962, Bratislava, s. 5 – 6.
13 HORVÁTH, Štefan – VALACH, Ján. Peňažníctvo na Slovensku do roku 1918. Bratislava : ALFA, 

1975, 37 – 38.
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schváli. Spolky založené bez úradného schválenia sa považovali za tajné a až 
cisársky patent z roku 1852 upravoval zakladanie a činnosť spolkov, pričom 
sa so spätnou platnosťou vzťahoval aj na skôr založené spolky. Právna úpra-
va zakladania živnostenských spolkov bola prijatá v roku 1872 a družstvá ako 
nový typ obchodných spoločností boli po prvýkrát upravené v rámci Obchod-
ného zákonníka z roku 1875. No už koncom prvej polovice 19. storočia začali 
de facto vznikať spolky, ktoré mali charakter družstiev. Tieto spolky vytvárali 
z členských príspevkov peňažné fondy, z ktorých následne poskytovali svojim 
členom pôžičky.14

Prvým takýmto spolkom družstevného charakteru a súčasne prvou sloven-
skou úverovou inštitúciou sa stal Spolok gazdovský v Mestečku Sobotište, ktorý 
vznikol dňa 9. februára 1845. Bol najstarším družstvom, ktoré vzniklo na území 
kontinentálnej Európy a zároveň predstavoval druhé najstaršie družstvo vo sve-
te.15 Spolok sledoval dva základné princípy, a to hospodársky princíp a princíp 
výchovy k mravnosti. Členstvo v družstve bolo dobrovoľné a stanovy družstva 
zaviedli solidárnu zodpovednosť jeho členov.16 Spolok neprijímal od nikoho 
dary a pracoval výlučne s peňažnými prostriedkami získanými od jeho členov, 
v čom bolo vyjadrené rešpektovanie zásady svojpomoci. 

Ľudové peňažníctvo v rôznych podobách a s rôznym označením (ako napr. 
úverové družstvá, gazdovské a hospodárske spolky, pokladnice, pomocnice, 
vzájomné pomocnice či sporiteľnice) sa tak natrvalo stalo významným preja-
vom aktívnej ochrany pred zhoršovaním životných podmienok najchudobnej-
ších vrstiev obyvateľstva.17

Do roku 1848 vznikli aj ďalšie ľudové peňažné ústavy, a to Gazdovský spo-
lok vo Vrbovciach (1845), na Myjave (1846) a v Brezovej pod Bradlom (1846), 
Hospodársky spolok vo Važci (1846), v Tisovci (1846), Ratkovej (1847) a v Ži-
line (1848) a Sporiteľnica v Mošovciach (1846), Blatnici (1846), Brezne (1846),  

14 TKÁČ, Marián. Prvé slovenské banky. In Ľudia, peniaze, banky. Bratislava : Národná banka 
Slovenska, 2003, s. 235.

15 POVAŽAN, Michal. Pojmové znaky družstva pri jeho vzniku a dnes. In Historia et theoria 
iuris – elektronický recenzovaný vedecký časopis. Právnická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave : 2012, roč. 4, č. 1, s. 66. Dostupné na internete: <http://www.pravnedejiny.sk/file/
page4_file19.pdf>

16 KOLNÍKOVÁ, Eva et al. Kronika peňazí na Slovensku od najstarších čias do roku 2009. Bra-
tislava : Fortuna Libri, 2009, s. 120.

17 MARTULIAK, Pavol. Vznik a vývoj slovenského ľudového peňažníctva do roku 1918. In Ľudia, 
peniaze, banky. Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003, s. 217 – 218.
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vo Vrbici (1846) a v Ružomberku (1846). Do roku 1875 bolo pritom na Sloven-
sku založených okolo 60 svojpomocných úverových spolkov na družstevnom 
základe.18

Jednou zo základných podmienok ďalšej existencie a  zakladania nových 
úverových, ako aj ďalších spolkov založených na družstevnom základe bolo od 
polovice 70. rokov 19. storočia zosúladenie ich činností s ustanoveniami nové-
ho Obchodného zákonníka. Podmienkou vzniku družstva bolo vypracovanie 
spolkových stanov a zápis spolku do registra obchodných firiem. Obchodný 
zákonník pritom definoval družstvo ako „spolok pozostávajúci z neurčitého poč-
tu členov, ktorý vznikal za účelom spoločného obchodovania, prípadne bolo jeho 
cieľom na základe zásady vzájomnosti napomáhať poskytovaniu úveru svojim 
členov, vykonávaniu živnostenskej činnosti či sporeniu jeho členov“.19 

Vznik najstarších slovenských bánk
Najstaršou slovenskou bankou, teda bankou so slovenským kapitálom a slo-

venčinou ako rokovacím jazykom, sa stala Turčiansko-Sväto-Martinská spori-
teľňa, úč. spol., ktorá vznikla v roku 1868 v Turčianskom Svätom Martine. Jej 
vzniku predchádzala prosba dočasného výboru banky v mene mesta Turčian-
sky Svätý Martin z roku 1864 adresovaná vysokej kráľovskej námestníckej rade 
v Budíne o povolenie úrokovne či sporiteľnice. Súhlas z Budína však prišiel až 
15. decembra 1867, pričom ustanovujúce valné zhromaždenie banky sa usku-
točnilo dňa 7. apríla 1868. Proces vzniku banky tak trval štyri roky a svoju čin-
nosť začala Turčiansko-Sväto-Martinská sporiteľňa realizovať dňa 1. júna 1868. 

Sporiteľňa bola vedená veľmi obozretne a zohrala významnú úlohu pri za-
kladaní ďalších slovenských bánk, ako aj pri podpore slovenských podnikateľ-
ských zámerov. Tak sa napríklad Turčiansko-Sväto-Martinská sporiteľňa, úč. 
spol. zúčastnila na založení Ľudovej banky v Turčianskych Tepliciach, Ľudovej 
banky v Sučanoch či Sporiteľne v Liptovskom Hrádku.20

V roku 1871 vznikla na podnet národovca Andreja Trúchleho Sitnianskeho 
druhá najstaršia slovenská banka, Prievidzská sporiteľňa, úč. spol. Sporiteľňa 

18 HORVÁTH, Štefan – VALACH, Ján. Peňažníctvo na Slovensku do roku 1918. Bratislava : ALFA, 
1975, s. 44 – 45.

19 LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriana. Pramene práva na území Slovenska II.  
(1790 – 1918) Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, s. 410.

20 HORVÁTH, Štefan – VALACH, Ján. Peňažníctvo na Slovensku do roku 1918. Bratislava : ALFA, 
1975, s. 71.
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však čoskoro prešla do sféry maďarského bankového kapitálu a v roku 1918 už 
používala maďarčinu ako rokovaciu reč. 

Prvým slovenským peňažným ústavom s označením „banka“ a zároveň naj-
väčšou slovenskou bankou bola Hornouhorská banka Tatra, úč. spol. so sídlom 
v Turčianskom Svätom Martine. Prvé porady o založení banky sa uskutočnili 
začiatkom roka 1884. Na týchto poradách prišlo k vypracovaniu podrobného 
zakladateľského plánu, v zmysle ktorého sa mala najprv rozvinúť široká novi-
nárska kampaň a osobná agitácia za založenie banky. K úlohám novej banky 
patrilo okrem iného aj poskytovanie finančných prostriedkov na úhradu škôd 
zapríčinených požiarmi, prijímanie vkladov na vkladné knižky, bežné účty 
a pokladničné lístky s cieľom ich zúročenia, eskontovanie a reeskont zmeniek, 
poskytovanie hypotekárnych úverov a poskytovanie úverov domácim peňaž-
ným ústavom, zakladanie úverových spolkov, kupeckých a priemyselných pod-
nikov či zriaďovanie filiálok.21

Kampaň sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom. Podľa predbežných vý-
sledkov z konca júla 1884 sa podarilo upísať spolu 3 580 účastín v hodnote  
100 zlatých, pričom práve táto skutočnosť podnietila zakladateľov banky k ur-
čeniu účastinného kapitálu vo výške 800 000 zlatých a k vydaniu ďalšej výzvy. 
Kampaň tak pokračovala ďalej, pričom začiatkom októbra 1884 sa podarilo 
prekročiť plánovaný počet 8 000 upísaných účastín. 

Hornouhorskú banku Tatra založili účastinári na čele s Rudolfom Krupcom 
a Jánom Milcom na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 2. februára 1885. 
Zakladateľom sa nakoniec podarilo upísať spolu až 8 290 účastín. Na to, aby 
mohla banka začať vykonávať svoju činnosť, bola potrebná publikácia jej stanov, 
ktorá však narazila na odpor zo strany maďarských úradov ako výsledok ich 
zámerného diskriminačného postupu. Publikáciu stanov sa nepodarilo vymôcť 
ani viacerými petíciami. Po bezvýsledných pokusoch musela banka pristúpiť na 
ich zmenu, podľa ktorej bolo podmienkou platnosti voľby tak predsedu, ako aj 
podpredsedu banky jej potvrdenie zo strany uhorského ministerstva financií. 
Cieľom tohto ustanovenia tak bolo dosadiť do správy banky dôverníkov uhor-
skej vlády, pričom takéto opatrenie neuplatnila maďarská vláda ani voči jedné-
mu národnostnému peňažnému ústavu v Uhorsku. K odhlasovaniu tejto zmeny 
prišlo na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18. apríla 1886.22

21 Archív NBS, Zbierka Historický archív ŠBČS, Signatúra RB 3/3, Kópie zápisníc, s. 18 – 20.
22 Archív NBS, Zbierka Historický archív ŠBČS, Signatúra RB 3/3, Kópie zápisníc, s. 20 – 23.
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Tatra banka tak začala vykonávať svoju činnosť dňa 20. júna 1886, pričom ju 
prerušil až štátom nariadený proces centralizácie bánk po februári 1948. Hor-
nouhorská banka Tatra pritom mala všetky predpoklady pre dynamický rozvoj. 
Kapitál Hornouhorskej banky Tatra svojím rozsahom predstavoval finančnú 
základňu, ktorá banke umožňovala rozvíjať intenzívnejšiu obchodnú činnosť, 
než si mohli dovoliť ostatné slovenské banky. Prostredníctvom siete filiálok bola 
zároveň odhodlaná pôsobiť aj v rámci iných oblastí Slovenska. V roku 1887 
zriadila svoju pobočku v Dolnom Kubíne, v roku 1888 v Senici a v roku 1889 
vo Veľkej Bytči. Čoraz väčší kapitálový potenciál jej umožňoval venovať sa aj 
zakladateľskej činnosti v oblasti priemyslu, pričom práve jej zásluhou vznikol 
v roku 1893 v Martine Turčiansky pivovar.23 Tatra banka, ako prvá zo sloven-
ských bánk, založila svoju pobočku aj na východe Slovenska, a to v Prešove 
v roku 1909. Ako prvá z domácich bánk vstúpila do obchodnej spolupráce 
s americkými Slovákmi. Nakoľko však išlo o rizikové obchody, po roku 1911 
viedli k jej kríze a k rozsiahlej sanačnej činnosti, na ktorej sa podieľali takmer 
všetky ostatné slovenské banky.

Do roku 1918 vzniklo ešte 22 slovenských bánk ako účastinných spoločností, 
spomedzi ktorých zohrali významnú úlohu predovšetkým Trnavská a vidiec-
ka ľudová banka, úč. spol. (1897), Zvolenská ľudová banka, úč. spol. (1902),  
Hospodárska banka, úč. spol. založená v Trnave v roku 1906 či Roľnícka a prie-
myselná banka, úč. spol., založená v roku 1909 vo Veľkých Levároch.24

Koncom roka 1918 bolo na území Slovenska celkovo 228 samostatných 
bánk, z ktorých malo 33 slovenskú správu a 251 dedinských peňažných úvero-
vých družstiev, resp. spolkov, z ktorých malo slovenskú správu spolu 124 spol-
kov.

Rakúsko-uhorské vyrovnanie ako významný medzník vo vývoji 
slovenského peňažníctva

Rakúsko-uhorské vyrovnanie prijaté v roku 1867 možno označiť za jeden 
z historických medzníkov v rámci spoločenského, hospodárskeho, menového, 
ako aj finančného vývoja Uhorska, a tým aj Slovenska.

23 HORVÁTH, Štefan – VALACH, Ján. Peňažníctvo na Slovensku do roku 1918. Bratislava : ALFA, 
1975, s. 74.

24 CVETKOVÁ, Tatiana et al. Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná 
banka Slovenska, 2013, s. 28-29.
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Uhorsko prevzalo správu krajiny vrátane jej hospodárskeho vývoja do vlast-
ných rúk. Do ekonomických procesov tak vstúpil štát, ktorý svojou oficiálnou 
politikou vytváral nástroje účinne podporujúce rozvoj industrializácie krajiny 
a zabezpečovanie prílivu zahraničného kapitálu. V prvom rade išlo o poskyto-
vanie daňových úľav, znižovanie daňového zaťaženia účastinných spoločností 
a tiež o štátne dotácie, hypotekárne pôžičky a emisie rôznych obligácií. Výsled-
kom štátnej hospodárskej politiky boli aj tzv. priemyselné zákony podporujú-
ce budovanie a rozvoj domáceho priemyslu, rovnako ako aj obchodný zákon 
z roku 1875 a zmenkový zákon z roku 1876, ktoré vytvárali priestor pre rozvoj 
peňažnej sústavy.25

Požiadavka vytvorenia dynamickej regulácie obchodnoprávnych vzťahov, 
ktoré by zodpovedali novým hospodárskym pomerom, sa výrazným spôsobom 
prejavila v 60. a 70. rokoch 19. storočia, aj vzhľadom na zastaranosť a neúplnosť 
právnej úpravy obsiahnutej v tzv. Wildnerových zákonoch o obchodnom práve 
z roku 1840. Príprava obchodnoprávnej kodifikácie sa začala v roku 1872. Ná-
vrh zákona sa dostal na rokovanie snemu v roku 1875 a v tom istom roku bol 
aj schválený ako uhorský zákonný článok č. XXXVII/1875. Inšpiračným zdro-
jom prijatého uhorského Obchodného zákonníka bol Všeobecný nemecký ob-
chodný zákonník (ADHGB) z roku 1872 a rakúsky obchodný zákon č. 70 z dňa 
9. apríla 1873 o spoločenstvách pre napomáhanie živnostiam a hospodárstvu. 
Aj napriek tomu, že uhorský Obchodný zákonník z roku 1875 vychádzal zo 
Všeobecného nemeckého obchodného zákonníka, neprevzal jeho ustanovenia 
o komanditných spoločnostiach na akcie, o tichých spoločnostiach ani o ná-
mornom práve. Na druhej strane však nad rámec právnej úpravy obsiahnutej 
v týchto dvoch právnych predpisoch upravoval viaceré inštitúty, ako napr. po-
isťovaciu a nakladateľskú zmluvu či družstvá ako jeden zo štyroch typov ob-
chodných spoločností.26 Obchodný zákonník pritom pozostával z dvoch častí. 
Prvá časť obsahovala všeobecné vymedzenia pojmov ako obchodník, obchodná 
firma, obchodná kniha či prokúra a právnu úpravu obchodných spoločností. 
Obchodný zákonník upravoval štyri typy obchodných spoločností, a to verejnú 

25 HORVÁTH, Štefan – VALACH, Ján. Peňažníctvo na Slovensku do roku 1918. Bratislava : ALFA, 
1975, s. 64.

26 POVAŽAN, Michal. Vývoj právnej úpravy družstva na Slovensku v rokoch 1845-1945. In Zbor-
ník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVO AKO ZJEDNOCOVATEĽ EURÓPY 
VEDA A PRAX (21. – 23. október 2010). 1. časť. Historické právne systémy a integrácia Európy. 
Sekcia právne dejiny. Slovenská časť. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 
2011, s. 140.



157

vÝvoj SLovenSKÉho peŇaŽníctva v oBDoBí 19. StoroČia 

obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, účastinnú (akciovú) spoločnosť 
a družstvo. V rámci druhej časti Obchodného zákonníka boli upravené ob-
chodné zmluvy. Družstevné právo sa v tomto zákonníku síce opieralo o rakúsky 
zákon č. 70/1873 ř. z., no ostatné spomínané oblasti boli prevzaté z právnych 
poriadkov iných štátov.27

Prijatím Obchodného zákonníka z roku 1875 tak po prvýkrát prišlo k práv-
nej úprave komanditnej spoločnosti a družstva. Právna úprava účastinnej spo-
ločnosti bola obsiahnutá v rámci 10. oddielu I. časti Obchodného zákonníka, 
pričom bola vymedzená ako „spoločnosť s vopred určenou základnou istinou 
pozostávajúcou z určitého počtu celých alebo zlomkových účastín (účastinných 
podielov) rovnakej hodnoty, pričom majitelia účastín ručili len do výšky účastín, 
ktoré vlastnili“. Tým sa právna úprava účastinnej spoločnosti obsiahnutá v Ob-
chodnom zákonníku z roku 1875 líšila od súčasnej právnej úpravy akciovej spo-
ločnosti, ako aj od právnej úpravy účastinnej spoločnosti uvedenej v ADHGB, 
podľa ktorej jednotliví akcionári nezodpovedajú za záväzky spoločnosti. Nový 
Obchodný zákonník zároveň zaviedol normatívny režim zakladania účastin-
ných spoločností na rozdiel od koncesného systému, dovtedy platného v rám-
ci rakúskej časti monarchie (podmienkou vzniku účastinnej spoločnosti bolo 
zabezpečenie základnej istiny, ktoré sa realizovalo prostredníctvom upisovania 
účastín, schválenie stanov spoločnosti a jej zápis do zoznamu obchodných fi-
riem.). Liberálna právna úprava obsiahnutá v novom zákone zároveň umožňo-
vala zriadiť vo forme účastinnej spoločnosti aj podniky, ktoré nemali obchodný 
charakter. Maďarské vládnuce kruhy si však čoskoro začali uvedomovať nebez-
pečenstvo, ktoré by im hrozilo v prípade, ak by predstavitelia národnostných 
menšín v Uhorsku začali v praxi uplatňovať ustanovenia nového Obchodného 
zákonníka. Práve preto sa zákon stal už čoskoro nástrojom národnostného a so-
ciálneho útlaku v rukách štátnej administratívy, pričom najviac sa prejavil od 
konca 19. storočia práve v prípade družstiev.28 

Rýchly rozvoj peňažných vzťahov, ktorý súvisel s rozsiahlym zakladaním 
peňažných ústavov, si vyžiadal aj novelizáciu zmenkového zákona z roku 1840. 
Zákon síce v čase svojho prijatia znamenal prvý krok k zrovnoprávneniu po-
stavenia dlžníka tak šľachtického, ako aj nešľachtického pôvodu, no na strane 

27 POVAŽAN, ref. 26, s. 140.
28 HOLEC, Roman. Hospodárska politika Uhorska z pohľadu slovenských ekonomických zá-

ujmov. In PORIMAVSKÝ, Milan – KOVÁČ, Dušan (ed.). Slovensko na začiatku 20. storočia 
(spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby). Bratislava : Historický ústav SAV, 1999, s. 69.
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druhej bol poznačený viacerými feudálnymi prvkami. Práve preto sa kapitalis-
tické kruhy v Uhorsku snažili po prijatí Rakúsko-uhorského vyrovnania o no-
velizáciu starého zmenkového zákona z roku 1840, a to podľa vzoru nemeckého 
zmenkového zákona. Nový zmenkový zákon bol napokon sankcionovaný dňa 
5. júna 1876 ako uhorský zákonný článok č. XXVII/187629, pričom uhorskému 
peňažníctvu otvoril cestu k rozvoju najrozšírenejšej zložky úverových obchodov, 
a to zmenkového úveru.

Rakúsko-uhorská banka
Prijatie Rakúsko-uhorského vyrovnania v roku 1867 predstavovalo aj rozho-

dujúci impulz pre ďalší rozvoj centrálneho bankovníctva. Súčasťou vyrovnania 
bolo tzv. hospodárske vyrovnanie, v rámci ktorého sa prejednávala aj otázka 
privilégia národnej banky. Pre rakúsku časť monarchie bola najviac prijateľ-
ná centralistická koncepcia, ktorej podstata spočívala v pokračovaní doterajšej 
činnosti Privilegovanej rakúskej národnej banky s prevládajúcim vplyvom Ra-
kúska. Na druhej strane, niektoré uhorské politické strany trvali na vytvorení 
samostatnej uhorskej emisnej banky. Takéto krajné riešenie situácie by však 
znamenalo, že v rámci Rakúsko-uhorskej monarchie by súčasne obiehali ban-
kovky emitované dvoma centrálnymi bankami.30

Po dlhých a komplikovaných rokovaniach prebiehajúcich medzi uhorskou 
a rakúskou vládou prišlo k uzavretiu kompromisu, a to vydaním zákona č. 66 
z dňa 27. júna 1878. Obidve strany sa týmto zákonom po dobu 10 rokov vzdali 
práva zriadiť vlastnú emisnú banku. Napokon tak prišlo len k zmene názvu spo-
ločnej centrálnej banky z Privilegovanej rakúskej národnej banky na Rakúsko-

-uhorskú banku, pričom jej nové privilégium platilo do konca roka 1887. 31
Rakúsko-uhorská banka mala právnu formu účastinnej spoločnosti so zá-

kladným kapitálom vo výške 90 miliónov zlatých. Hlavné ústavy banky, kto-
rým bola podriadená sieť pobočiek a filiálok tak v uhorskej, ako aj v rakúskej 
časti monarchie, mali sídlo vo Viedni a v Budapešti. O peňažnom obehu a úve-
rových operáciách na svojom území rozhodovali obe riaditeľstvá samostatne.  

29 LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriána. Pramene práva na území Slovenska II.  
(1790 – 1918) Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, s. 383-391s. 418.

30 MECENSEFFY, Emil Edler von. Werth und Preis der Privilegiums der Österreichisch-ungari-
schen Bank. Wien : Selbsterverlag der Österreichisch-ungarichen Bank, 1894, s. 14.

31 BRUSATTI, Alois. Die wirtschaftlichen Folgen des Ausgleichs von 1867. In BERGER, Peter 
(ed.). Der österreichisch-ungarische Ausgleich von 1867 : Vorgeschichte und Wirkungen. Wien : 
Herold, 1967, s. 133. 
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Spoločnými orgánmi Rakúsko-uhorskej banky sa stali valné zhromaždenie 
účastinárov a generálna rada, ktorých úlohou bolo určovanie jednotných zásad 
emisnej politiky banky a rozhodovanie o najdôležitejších otázkach jej riadenia 
týkajúcich sa oboch častí monarchie.

Na základe stanov z roku 1878 sa Rakúsko-uhorská banka, v snahe rozšíriť 
svoju obchodnú činnosť, rozhodla zakladať nové filiálky. Od Rakúskej národnej 
banky prevzala spolu 25 filiálok a zaviazala sa zriadiť ďalších 15 filiálok, z toho 
päť v rakúskej časti a desať v uhorskej časti monarchie. V roku 1879 tak prišlo 
na území dnešného Slovenska k zriadeniu filiálok v Košiciach a v Bratislave. 
Rozvoj a decentralizácia obchodných činností banky si však vynútili rozšírenie 
počtu filiálok. V roku 1914 bol ich celkový počet 103. Na území Slovenska pô-
sobilo spolu päť filiálok Rakúsko-uhorskej banky. Popri filiálkach v Košiciach 
a v Bratislave vznikla filiálka v roku 1900 v Banskej Bystrici, v roku 1901 v Nitre 
a napokon v roku 1912 v Žiline.

Zmena Rakúskej národnej banky na Rakúsko-uhorskú banku, ako aj rozší-
renie jej úverovej činnosti, ku ktorým významnou mierou prispela aj premys-
lene vybudovaná sieť filiálok a pobočiek, výrazne napomohli k urýchleniu hos-
podárskeho vývoja v Uhorsku, a teda aj na Slovensku. Hlavný ústav v Budapešti 
a jemu podriadené filiálky sa stali významným úverovým zdrojom pre uhor-
ské banky, ako aj priemyselné podniky. Omnoho menej dynamicky sa v rámci 
Uhorska rozvíjal lombardný obchod.32

Postoj Rakúsko-uhorskej banky k peňažným ústavom so slovenskou sprá-
vou však bol do istej miery diskriminačný. Ani jeden zo slovenských peňažných 
ústavov nemal podľa úverových listín filiálok Rakúsko-uhorskej banky vyme-
raný reeskontný úver. Iba niekoľko významnejších peňažných ústavov, medzi 
nimi najmä Martinská sporiteľňa, Tatra banka v Martine a Úverná banka v Ru-
žomberku, dostalo možnosť predkladať v obmedzenom rozsahu zmenky na 
reeskont v rámci tzv. cenzúrneho úveru, t.j. úveru do výšky 10 000 korún. Aj 
napriek tomu, že sa prednostovia filiálok Rakúsko-uhorskej banky vo svojich 
informačných správach pochvalne vyjadrovali o činnosti viacerých slovenských 
bánk, vyčítali im zlé portfólio cenných papierov, ktoré pozostávalo predovšet-
kým z účastín drobných slovenských peňažných ústavov a priemyselných pod-
nikov. Tie Rakúsko-uhorská banka odmietala prijať v rámci lombardného úveru 

32 CVETKOVÁ, Tatiana et al. Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná 
banka Slovenska, 2013, s. 50.
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a nepovažovala ich ani za dostatočné krytie pri poskytovaní eskontného úveru. 
Podobne to bolo aj v prípade zmenkového obchodu. Slovenské banky nemali 
k dispozícii dostatok kvalitných obchodných zmeniek, ktoré by mohli predložiť 
k reeskontu. V ich pokladniciach sa väčšinou objavovali iba drobné roľnícke 
(zvyčajne finančné) zmenky, ktoré často nespĺňali prísne cenzúrne podmienky 
Rakúsko-uhorskej banky. O odmeranom postoji centrálnej banky vo vzťahu 
k slovenským bankám svedčí aj skutočnosť, že žiadna z nich nebola poverená 
funkciou podružného miesta.33

Činnosť centrálnej Rakúsko-uhorskej banky, rovnako ako aj jej existenciu, 
ukončila prvá svetová vojna. Právny základ ukončenia existencie Rakúsko-

-uhorskej banky predstavovala mierová zmluva uzatvorená s Rakúskom zo 
Saint-Germain z roku 1919, ktorá zároveň nariadila likvidáciu spoločnej Ra-
kúsko-uhorskej banky.

Prijatie korunovej meny v roku 1892, vychádzajúc z historických prameňov, 
bolo výsledkom úspešnej peňažnej politiky Rakúsko-uhorskej banky. K zavede-
niu korunovej meny prišlo v zložitých hospodárskych, ako aj politických pod-
mienkach, pričom jej hlavným cieľom bolo predovšetkým dosiahnutie stabili-
ty meny a menového vývoja. Rakúsko-uhorská banka si tak postupne získala 
povesť spoľahlivej emisnej banky a darilo sa jej fungovať nezávisle od vládnej 
moci spoločnej Rakúsko-uhorskej monarchie. Zlatá korunová mena však ne-
predstavovala priamu zameniteľnosť bankoviek za menový kov. V skutočnosti 
sa obmedzovala len na zameniteľnosť bankoviek za devízy tých krajín, v ktorých 
bola takáto zameniteľnosť za zlato možná. Korunová mena tak v skutočnosti 
predstavovala menu zlatej devízy.34

Záver
Banky majú nezastupiteľné miesto v hospodárstve a zároveň sú neoddeli-

teľnou súčasťou života jednotlivcov. V predloženej práci som sa preto rozhodla 
v krátkosti zhrnúť historický vývoj slovenského peňažníctva počnúc 19. storo-
čím, kedy sa u nás začínajú zakladať prvé peňažné ústavy, do vzniku 1. Česko-
slovenskej republiky v roku 1918.

Pomerne neskorý rozvoj peňažno-úverových vzťahov na území Slovenska 
bol ovplyvnený predovšetkým postojom uhorskej šľachty, ktorá – v snahe udr-
žať si svoje privilegované postavenie – odmietala reformy prijímané Viedňou.

33 Tamže, s. 52 – 54.
34 KYJAC, Pavol. Rakúsko–uhorská banka – ceduľová banka. In Biatec, 2008, roč. 16, č. 7, s. 11. 
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V súvislosti s vývojom uhorského obchodného práva bol mimoriadne vý-
znamným rok 1840, kedy prišlo k vydaniu celkovo ôsmich zákonných článkov –  
v literatúre označovaných ako tzv. Wildnerove zákony o obchodnom práve. Jed-
ným z prijatých zákonných článkov bol aj uhorský zákonný článok o právnych 
pomeroch obchodných spoločností, ktorý prostredníctvom právnej úpravy 
účastinných spoločností položil základy pre vznik prvých peňažných ústavov 
na území Slovenska. Nasledoval rok 1852, kedy prišlo k vydaniu cisárskeho pa-
tentu, ktorý upravoval zakladanie prvých spolkov, de facto vznikajúcich už na 
konci prvej polovice 19. storočia, a rok 1871, kedy bola prijatá právna úprava 
živnostenských spolkov. V roku 1875 napokon prišlo k prijatiu prvého uhorské-
ho obchodného zákonníka, ktorý – v porovnaní s uhorským zákonným člán-
kom o obchodných spoločnostiach – upravoval ako ďalšie typy obchodných 
spoločností aj komanditnú spoločnosť a družstvo.

V súvislosti s finančným i menovým vývojom vývoja Uhorska, a  teda aj 
Slovenska priniesol významnú zmenu rok 1867, kedy – v dôsledku prijatia Ra-
kúsko-uhorského hospodárskeho vyrovnania – prevzalo Uhorsko správu kra-
jiny, vrátane jej hospodárskeho vývoja. Do ekonomických procesov tak vstúpil 
štát, ktorý prijímanými opatreniami podporoval domáci priemysel a zároveň 
napomáhal aj získavaniu zahraničného kapitálu. Prijatie Rakúsko-uhorského 
vyrovnania v roku 1867 pritom predstavovalo aj rozhodujúci impulz pre ďalší 
rozvoj centrálneho bankovníctva. Po zdĺhavých a náročných rokovaniach pre-
biehajúcich medzi uhorskou a rakúskou časťou monarchie napokon prišlo k pri-
jatiu zákona, ktorým sa zmenil názov Rakúskej národnej banky na Rakúsko-

-uhorskú banku. Tá čoskoro získala postavenie spoľahlivej centrálnej banky, 
pričom za výsledok jej úspešnej peňažnej politiky možno považovať prijatie 
zlatej korunovej meny v roku 1892.
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DODRŽIAVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV  
V POVOJNOVEJ ČSR

Katarína Bavlšíková

Abstrakt
Rok 1948 priniesol prelom v úprave ľudských práv nielen na vnútroštátnej 

úrovni v podobe novej ústavy, ale aj na medzinárodnej v podobe prijatia Vše-
obecnej deklarácie ľudských práv Valným zhromaždením OSN. Príspevok sa 
zaoberá početnou domácou právnou úpravou z rokov 1948 – 1989 a skutočným 
dodržiavaním medzinárodných právnych predpisov, ktorými mala byť ČSR via-
zaná. Komunistický režim znamenal výrazný zásah a obmedzovanie ľudských 
práv od svojho nástupu až po rok 1989. Príspevok prináša exkurz konkrétnymi 
príkladmi porušovania ľudských práv v bežnom živote občanov ČSR.

Kľúčové slová: ľudské práva, komunistický režim

Abstract
The year 1948 brought a breakthrough in the regulation of human rights 

not only at national level in the form of a new constitution, but also at the in-
ternational one in the form of the admission of the Universal Declaration of 
Human Rights by the United Nations General Assembly. The paper deals with 
the numerous domestic legislation of 1948-1989 and the real compliance with 
the international legal regulations to which Czechoslovakia was bound. The 
Communistic regime has been a major interference and limitation of human 
rights since its inception until 1989. The contribution provides an excursion 
through concrete examples of violations of human rights in the ordinary life of 
Czechoslovak citizens.

Key words: human rights, the Communistic regime

Úvod
Príspevok skúma dodržiavanie ľudských práv v povojnovej ČSR od prija-

tia ústavy z 9.mája 1948 až po pád komunistického režimu 17.novembra 1989. 
V predmetnom období bolo prijatých veľké množstvo právnych predpisov, 
ktoré upravovali všetky tri generácie ľudských práv. Ústava z 9.mája po prvý-
krát zakotvila aj sociálne práva. Avšak okrem občianskej iniciatívy Charta 77  
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v normalizačnom období, Československého helsinského výboru (1988), Vý-
boru na obranu nespravodlivo stíhaných (1978) a pôsobení aktivistov vo Verej-
nosti proti násiliu (1989) a Občianskom fóre (1989), nedošlo v danom období 
k žiadnym výraznejším snahám a hlavne pozitívnym výsledkom pri dodržia-
vaní ľudských práv, keďže činnosť týchto organizácií bola režimom odsúdená 
a ich členovia prenasledovaní ako odporcovia režimu. Politický režim sa posta-
ral o neprimerané zásahy do všetkých sfér života občanov, ktoré môžeme vidieť 
v podobe vykonštruovaných súdnych procesov, kolektivizácie, znárodňovania, 
cenzúry, znevýhodňovania odporcov režimu, v zásahoch do náboženskej, do-
movej, osobnej slobody, slobody zhromažďovania, spolčovania, podnikania, 
cestovania, vzdelávania a pod. Napriek tomu, že ČSR prijala a bola viazaná 
mnohými medzinárodnými dokumentami, k  ich faktickému dodržiavaniu 
v praxi v predmetnom období nedochádzalo. 

Vnútroštátna právna úprava ľudských práv
Ústava Československej republiky z 9. mája 1948 inštitút základných ľud-

ských a občianskych práv a slobôd zakotvila v prvej kapitole pod názvom Práva 
a povinnosti občanov. Kapitola bola v 38 paragrafoch rozčlenená na: rovnosť, 
osobnú slobodu, domovú slobodu, listové tajomstvo, slobodu pobytu, majetko-
vú slobodu, ochranu rodiny a mládeže, právo na vzdelanie, slobodu svedomia 
a vyznania, slobodu prejavu a ochranu kultúrnych statkov, petičné právo, slobo-
du zhromažďovania a spolčovania a sociálne práva. Významnou novinkou bolo 
zakotvenie sociálnych práv prvýkrát v československej právnej úprave, ktoré 
zaručovali inštitúty ako právo na prácu, spravodlivú odmenu za vykonanú prá-
cu, právo na odpočinok a ochranu zdravia pri práci. Tieto základné občianske 
a ľudské práva boli ústavne garantované, avšak bolo ich možné zákonom obme-
dziť. Bez obmedzenia ostali len rovnosť a ochrana rodiny a mládeže, právo na 
vzdelanie (avšak štátu prislúchalo vrchné vedenie všetkej výchovy, vyučovania 
a dozor), či sloboda svedomia a vyznania (ich výkon však nemohol byť v roz-
pore z verejným poriadkom, dobrými mravmi a nemohol slúžiť na odopretie 
plnenia občianskych povinností uložených zákonom). 

Všeobecné ustanovenia v § 37 – 38 poukazujú na trestnosť akýchkoľvek 
prejavov a činností, ktorými by bola ohrozená samostatnosť, celistvosť a jed-
nota štátu, ústava, republikánska forma štátu a  ľudovo demokratické zriade-
nie. K takýmto zámerom sa nemohli zneužívať práva a slobody občanov. Zá-
kon ustanovoval obmedzenia práva a slobôd občanov počas vojny a ďalších  
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výnimočných situácií.1 Ústava Československej socialistickej republiky z roku 
1960 proklamujúca víťazstvo socializmu, postupný prechod ku komunizmu, ve-
dúce postavenie KSČ, zvýšenú ochranu socialistického spoločenského vlastníc-
tva a kolektivizáciu, predstavovala novú etapu vo vývoji ľudských práv. V druhej 
hlave s názvom Práva a povinnosti občanov priniesla ich výpočet, ktorý bol po-
dobný predchádzajúcej úprave. Oproti predošlej úprave však už neopomenula 
práva menšín, keď občanom maďarskej, ukrajinskej a poľskej národnosti v čl. 25 
zaručovala právo na vzdelanie a kultúrny rozvoj vo svojom materinskom jazyku. 
V čl. 33 to bolo právo azylu, ktoré Československá socialistická republika po-
skytovala prenasledovaným cudzím štátnym príslušníkom. Limitácia ľudských 
práv bola v ústave zakotvená miernejšie ako v predchádzajúcej úprave, a to len 
úctou k právam spoluobčanov a zachovávaniu pravidiel socialistického spo-
lužitia, kde sa však pod tento široký termín mohli subsumovať najrôznejšie 
prejavy občanov.2 1.1.1977 bolo prijaté Prohlášení Charty 77 ako priamy dôsle-
dok nedodržiavania Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach 
a Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, kto-
ré v ČSSR vstúpili do platnosti 23.3.1976. Charta prinášala konkrétny výpočet 
porušení ľudských práv a slobôd. Charta 77 vo svojom prehlásení vyjadrila, že 
je voľným, neformálnym a otvoreným spoločenstvom ľudí rôznych presvedčení, 
viery a profesií a má sa zasadzovať o rešpektovanie občianskych a ľudských práv.3 
Počas svojho fungovania sa zaoberala mnohými spoločenskými problémami, 
a to od diskriminácie v zamestnaní a povolaní, slobody cestovania, stavu život-
ného prostredia, práv veriacich občanov a stavu rádov, stavu ekonomiky, prob-
lematiky dôchodcov až po toxikomániu a mnohé ďalšie. Vyvíjala iniciatívu aj 
pri ochrane politických väzňov, žiadala pre nich amnestie a pod. Od roku 1978 
vydávala nezávislá skupina signatárov časopis Informácie o Charte 77.4

Po Charte 77 bol ďalším zástancom dodržiavania ľudských práv Výbor na 
obranu nespravodlivo stíhaných (ďalej len VONS). Združenie občanov sa od 
svojho založenia 27.4.1978 zaoberalo prípadmi politických väzňov a prípad-
mi prenasledovaných osôb z politických dôvodov. VONS zasielal svoje správy 

1 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb.
2 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb.
3 Charta 77 – text vyhlásenia [online].[cit. 2017-09-15]. Dostupné na internete: <http://www.

totalita.cz/txt/txt_ch77_dok_1977_01_01.php> 
4 KUSÝ, Miroslav. Charta ‘77 a ľudské práva : [online]. In olp.sk 2007, s. 1 – 10 [cit. 2017-09-15]. 

Dostupné na internete: <http://www.olp.sk/docs/charta_77_prof_kusy.pdf>
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o nespravodlivo stíhaných československým štátnym orgánom, svetovým mé-
diám a agentúram. Okrem šírenia povedomia vo svete o domácej situácii, po-
skytoval VONS stíhaným právnu, finančnú a morálnu pomoc, a to aj napriek 
neustálym perzekúciám komunistického režimu voči jeho členom.5 Dodržia-
vanie a porušovanie ľudských práv sledoval aj Československý helsinský výbor, 
ktorý vo svojich správach a stanoviskách poukazoval najmä na nesúlad vnút-
roštátnej právnej úpravy a medzinárodných dokumentov na ochranu ľudských 
práv (Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný 
pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach).6 Ako reakcia na tzv. 

„Nežnú revolúciu“ vzniklo demokratické politické hnutie Verejnosť proti násiliu 
a české politické hnutie Občianske fórum, ktoré odmietali komunistický režim 
a vo svojich programoch žiadali demokratizáciu federácie, zrušenie vedúcej 
úlohy KSČ, slobodu tlače, prejavu, svedomia, podnikania a pod. Posledným 
zákonným aktom v roku 1989 bolo prijatie ústavného zákona č. 135/1989 Zb., 
ktorý menil ústavný zákon č. 100/1960 Zb. v nasledujúcich častiach: vypus-
til čl. 4 o vedúcom postavení KSČ, v čl. 6 upravil zloženie Národného frontu  
a v čl. 16 ods.1 zaviedol zásadu, že všetka kultúrna politika v Československu, 
rozvoj vzdelania, výchova a vyučovanie sú vedené v duchu vedeckého poznania 
a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie.7

ČSR a viazanosť medzinárodnými predpismi v oblasti ľudských práv
Vývoj a napredovanie v oblasti presadzovania ochrany ľudských práv zna-

menala Všeobecná deklarácia ľudských práv (10. 12. 1948). V tom čase už ko-
munistické Československo neprejavilo podporu prijatiu tohto dokumentu, čo 
môžeme vidieť na príklade zdržania sa hlasovania za jej prijatie jeho politickými 
predstaviteľmi. Okrem deklarácie bolo ratifikovaných niekoľko medzinárod-
ných predpisov:

 – Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie 
(„V mene Československej socialistickej republiky bol dohovor podpísaný v New 
Yorku 7. marca 1966. S dohovorom vyslovilo súhlas Národné zhromaždenie  

5 BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav. Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě 
stíhaných pohledem svých členů. 1. vyd. Praha : Pulchra, 2008. 144 s.

6 ŠILHÁNOVÁ, Libuše. Před 20 lety byl založen Československý helsinský výbor. Lidská prá-
va [online]. 2008, roč. 2008, čís. 3 [cit. 2013-09-15]. Dostupné na internete: <http://www.hel-
com.cz/cs/> 

7 Ústavný zákon č. 135/1989 Zb, ktorým sa mení ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Česko-
slovenskej socialistickej republiky
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Československej socialistickej republiky a prezident republiky ho ratifikoval  
s výhradou k jeho článkom 17 a 22. Dohovor nadobudol platnosť na základe 
svojho článku 19 dňom 4. januára 1969 a týmto dňom tiež nadobudol platnosť 
pre Československú socialistickú republiku“.8).

 – Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný 
pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach („S oboma paktami 
vyslovilo súhlas 11. novembra 1975 Federálne zhromaždenie Československej 
socialistickej republiky. Prezident republiky ratifikoval Medzinárodný pakt  
o občianskych a politických právach s vyhlásením k článku 48 odseku 1 a Me-
dzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach s vyhláse-
ním k článku 26 odseku 1. Medzinárodný pakt o občianskych a politických prá-
vach nadobudol platnosť na základe svojho článku 49 dňom 23. marca 1976 
a týmto dňom nadobudol platnosť pre Československú socialistickú republiku. 
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach nado-
budol platnosť na základe svojho článku 27 dňom 3. januára 1976 a pre Česko-
slovenskú socialistickú republiku nadobudol platnosť 23. marcom 1976“.9).

 – Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien („V mene Česko-
slovenskej socialistickej republiky bol Dohovor podpísaný v Kodani 17. júla 
1980. S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej 
socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ho 
ratifikoval s výhradou, že Československá socialistická republika sa v súlade 
s odsekom 2 článku 29 Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminá-
cie žien nepovažuje byť viazaná odsekom 1 jej článku 29. Pre Českosloven-
skú socialistickú republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 27  
ods. 2 dňom 18. marca 1982“.10).

 – Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestaniu („V mene Československej socialistickej repub-
liky bol Dohovor podpísaný v New Yorku 8. septembra 1986. S Dohovorom vy-
slovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky 
a prezident Československej socialistickej republiky ho ratifikoval s výhradami, 

8 Vyhláška ministra zahraničných vecí z 15. augusta 1974 č. 95/1974 Zb.
9 Vyhláška ministra zahraničných vecí z 10. mája 1976 č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte 

o občianskych a politických právach a o Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych 
a kultúrnych právach

10 Vyhláška ministra zahraničných vecí z 13. mája 1987 č. 62/1987 Zb. o Dohovore o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien 
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že Československá socialistická republika neuznáva príslušnosť Výboru proti 
mučeniu upravenú článkom 20 Dohovoru a Československá socialistická re-
publika sa necíti byť viazaná ustanovením ods. 1 článku 30 Dohovoru. Do-
hovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 27 ods. 1 dňom 26. júna 
1987. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v súlade 
so svojím článkom 27 ods. 2 dňom 6. augusta 1988“.11).

Porušovanie ľudských práv v povojnovej ČSR
Napriek veľkému počtu medzinárodných dokumentov, ktorými bola ČSR 

viazaná a ústavne zakotvenej garancii dodržiavania ľudských práv, dochádzalo 
k  ich permanentnému porušovaniu až do pádu komunistického režimu. Už 
v septembri bol prijatý Zákon o táboroch nútenej práce a boli zriadené tábory 
nútenej práce. Ďalším režim posilňujúcim zákonom bol Zákon na ochranu ľu-
dovodemokratickej republiky. Politicky nespoľahliví občania boli umiestňovaní 
do pomocných technických práporov, ktoré slúžili na prevýchovu prácou. Od-
haduje sa, že takúto prevýchovu v nich absolvovalo až 60000 ľudí. Do táborov 
nútených prác bolo umiestnených približne 23000 ľudí a až 6000 ich bolo od-
vlečených do gulagov. V baniach, lágroch a väzniciach zomrelo približne 8000 
ľudí. Komunistický režim sa zameriaval na politických odporcov, náboženských 
predstaviteľov a nekomunistickú inteligenciu. Právo na vyššie vzdelanie bolo 
prednostne dopriate spoľahlivým prívržencom režimu. 

Od päťdesiatych rokov dochádzalo k vykonštruovaným súdnym procesom, 
ktoré súdili odporcov režimu, nepohodlných príslušníkov KSČ, náboženských 
predstaviteľov, inteligenciu a príslušníkov odbojových skupín. Len na Sloven-
sku bolo do roku 1989 odsúdených 75000 ľudí, za protištátne trestné činy bolo 
popravených 250 ľudí, 600 zabila ŠtB pri vypočúvaniach.12 

Výrazný zásah štátnej moci do ľudských práv znamenala kolektivizácia 
a družstevníctvo. Právnym základom sa stal zákon číslo 69/1949 Zb. o JRD, 
nariadenie ministra poľnohospodárstva č. 75/1949 Zb., ktorými sa vykonával 
zákon o JRD a vzorové stanovy JRD vydané Ústrednou radou družstiev so sú-
hlasom ministra poľnohospodárstva, ktorému predchádzal zákon č.46/1948 Zb., 

11 Vyhláška ministra zahraničných vecí z 18. augusta 1988 č. 143/1988 Zb. o Dohovore proti 
mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu

12 TELIŠČÁKOVÁ, Dagmar. Aké boli päťdesiate roky? Kruté aj plné nádejí : [online]. In Pravda 
2017, [cit. 2017-09-16]. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clano-
k/421317-ake-boli-patdesiate-roky-krute-aj-plne-nadeji/>
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podľa ktorého poľnohospodárska pôda, ktorej výmera presiahla 50 ha, ako aj 
pôda, ktorá nebola obrábaná vlastníkmi bola povinne predaná štátu13. Tento 
povinný predaj bol v skutočnosti konfiškáciou, nakoľko žiadna náhrada za ta-
kúto pôdu vlastníkom nebola nikdy poskytnutá.. Vznikom JRD došlo k likvi-
dácii súkromného vlastníctva a ku koncu demokratických zásad uplatňovaných 
v družstvách, pretože zdanlivo dobrovoľné členstvo v družstve bolo častokrát 
vynucované. Odporcovia vyvlastňovania pôdy a poľnohospodárskych majetkov 
boli posielaní do väzenia a pomocných technických práporov.14 

Zásahom do slobody podnikania bolo znárodňovanie. Spočiatku išlo o zná-
rodňovanie súkromných podnikov nad 50 zamestnancov, neskôr sa týkalo už aj 
živností a drobných podnikov. Ľudia prišli o svoj majetok a v horšom prípade 
boli aj odsúdení vo vykonštruovaných procesoch. 

Ďalším príkladom zasahovania komunistického režimu do ľudských práv 
znamenalo aj prenasledovanie cirkví. V roku 1950 došlo k zatýkaniu rehoľníkov, 
kňazov a biskupov. Akcia K znamenala likvidáciu mužských kláštorov. Násled-
ne prišlo k likvidácii cirkevnej únie gréckokatolíkov s Rímom na Prešovskom 
sobore 28. apríla 1950. Akcia P namierená proti československej Gréckokato-
líckej cirkvi postihla približne jej 300000 členov. 

Gréckokatolícka cirkev fakticky zanikla, ale jej hodnostári a veriaci sa or-
ganizovali v ilegalite a snažili sa ju obnoviť, k čomu došlo až po 18 rokoch.15 
V akcii K upriamil režim svoju pozornosť na likvidáciu mužských reholí. Ozbro-
jení príslušníci Zboru národnej bezpečnosti, Štátnej bezpečnosti, armády a Ľu-
dových milícií sa násilne dostali do mužských kláštorov, rehoľníci boli obvi-
není z protištátnej činnosti a boli umiestnení do tzv. sústreďovacích kláštorov, 
v ktorých režim bol veľmi podobný väzniciam. Nasledovala akcia R namierená 
proti rehoľníčkam, ktorá už neprebiehala tak násilne ako proti rehoľníkom. Re-
hoľníčky boli sústredené buď v sústreďovacích kláštoroch alebo ostali pracovať  

13 Zákon č. 46/1948 Zb. o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní 
půdě)

14 MADARÁSZ, Daniel. Historický vývoj poľnohospodárskych družstiev na Slovensku od  
19. storočia až po súčasnosť. In Podnikanie na vidieku (Obchodné právo EÚ I). Nitra : Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011, s. 174 – 180.

15 BORZA, Peter. Zdokumentovaná akcia P z  roku 1950 : [online]. In Katolícke noviny 2014,  
[cit. 2017-09-16]. Dostupné na internete: <http://www.katolickenoviny.sk/42-2015-zdokumen-
tovana-akcia-p-z-roku-1950/>
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v nemocniciach. Režim na rehole nazeral nielen ako na ideologického nepria-
teľa, ale aj ako na zdroj hnuteľného a nehnuteľného majetku.16 

Zásahom do domovej slobody občanov bola akcia B, cieľom ktorej bolo zís-
kať bytové priestory vysťahovaním politicky nespoľahlivých osôb a prideliť ich 
ľuďom, ktorí boli lojálni režimu. Akcie B (byty) , ktorá prebiehala v rokoch 
1952 – 1953 donútila vysťahovať sa 4 739 osobám, čo bolo 1 838 domácnos-
tí. Štátna moc celú Akciu B prezentovala ako riešenie naliehavej bytovej otáz-
ky. Byty najvyššej triedy boli prideľované najvyšším predstaviteľom strany a prí-
slušníkom štátnej bezpečnosti. Pôvodní majitelia bytov boli z miest presídľovaní 
na vidiek a do malých osád, chalúp a pod.17

V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj neustálu cenzúru médií, ob-
medzovanie slobody prejavu, spolčovania a zhromažďovania, pobytu, pohybu 
(pokusy o úteky za hranice si vyžiadali takmer 300 obetí).

Záver
Napriek početnej vnútroštátnej a medzinárodnej právnej úprave v oblasti 

ľudských práv dochádzalo v priebehu nastoleného novému režimu v štáte k ich 
neustálemu porušovaniu. Komunistický režim pošliapal všetky tri generácie 
ľudských práv a zasiahol do každodenného života občanov, pričom si vyžiadal 
tisíce obetí. Na v príspevku uvedených príkladoch zásahov do ľudských práv 
môžeme vidieť snahu vtedajšieho režimu o ovládnutie všetkých sfér života oby-
vateľov. Aj napriek udalostiam ako Pražská jar, ktorá prišla so snahou reformá-
torov KSČ okolo Alexandra Dubčeka o reformovanie a od ZSSR nezávislého 
socializmu, o radikálnu reformu politických, spoločenských i ekonomických 
pomerov, nepriniesla požadovanú zmenu, keďže odpoveďou ZSSR bola inter-
vencia vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 a normalizácia. O čiastočné 
zmiernenie stavu v štáte sa pokúšali svojou činnosťou disidenti a organizácie 
ako Charta 77, Československý helsinský výbor, Výbor na obranu nespravod-
livo stíhaných, Verejnosť proti násiliu a Občianske fórum, ktoré až do roku 
1989 pôsobili aj napriek početným perzekúciám a prenasledovaniu režimom. 

16 Likvidácia kláštorov v komunistickom Československu – Barbarská noc: [online]. In ÚPN,  
[cit. 2017-09-16]. Dostupné na internete : <http://www.upn.gov.sk/sk/likvidacia-klastorov-v-
-komunistickom-ceskoslovensku-barbarska-noc/>

17 HEBERTOVÁ, Viera. Akcia B: Keď komunisti vzali domov stovkám rodín : [online]. In Pravda 
2015, [cit. 2017-09-16]. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clano-
k/372610-akcia-b-ked-komunisti-vzali-domov-stovkam-rodin/>
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K markantnému zlepšeniu v oblasti dodržiavania ľudských práv preto prišlo až 
po páde komunistického režimu v štáte.
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TRADÍCIA SLOBODY PREJAVU A JEJ LIMITÁCIE

Monika Martišková

Abstrakt
Príspevok prezentuje slobodu prejavu, ktorá je základom demokratickej 

spoločnosti, a poukazuje na dôležitosť jej ochrany. Ochrana slobody prejavu 
bola motivovaná v rôznych historických obdobiach a na rôznych územiach od-
lišne. Spojené štáty americké predstavujú postoj krajiny, v ktorej komunikačný 
priemysel zamestnáva v súkromnom sektore najviac ľudí. Prístup Európskeho 
súdu pre ľudské práva je priblížený prostredníctvom jeho judikatúry, ktorá od-
zrkadľuje postoj krajín z európskeho prostredia. Legislatívna úprava slobody 
prejavu v právnom poriadku Slovenskej republiky spĺňajúca štandardy ochrany 
je dôležitým prvkom slobody jednotlivca. Okrem posúdenia toho, ako je táto 
sloboda chránená, príspevok objasňuje aj dôvody jej limitácie. O zložitosti prá-
va na slobodu prejavu svedčí aj fakt, že sa spája s väčším množstvom limitácií 
ako väčšina práv zakotvených v Dohovore o ochrane ľudských práv a základ-
ných slobôd. Sankcie za porušenie ustanovení týkajúcich sa slobody prejavu 
majú občianskoprávny, administratívnoprávny a trestnoprávny aspekt. 

Kľúčové slová:  Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, sloboda 
prejavu, konfliktogénna sloboda, limitácie, sankcie;

Abstract
The contribution presents the freedom of expression that is the basis of dem-

ocratic society and points to the importance of its protection. The protection of 
freedom of expression was motivated in different historical periods and differ-
ent territories differently. The United States of America represents the attitude 
of a country where the number of employees in the private sector of commu-
nications industry is the highest compared to other countries (relative to the 
population of the countries). The approach of the European Court of Human 
Rights is advanced towards its case law, which reflects the attitude of countries 
from the European environment. The legal regulation of freedom of expression 
in the legal order of Slovak Republic fulfilling the standards of protection is 
an important element of individual freedom. In addition to assessing how this 
freedom is protected, the contribution also clarifies the reasons for its limita-
tion. The complexity of the right to freedom of expression is also testified by 
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the fact that it is associated with greater number of limitations than the most 
of the rights enshrined in the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms. The sanctions for the violation of the provisions 
on freedom of expression have civil, administrative and criminal aspect.

Key words: The Convention for the Protection of Human Rights and Funda-
mental Freedoms, Freedom of Expression, conflicts-causing freedom, limita-
tions, sanctions

Úvodom k limitom slobody
V roku 1859 sa objavilo nadčasové tvrdenie J. S. Milla týkajúce sa limitov 

slobody. „Jediným účelom, pre ktorý sa môže moc spravodlivo použiť proti kto-
rémukoľvek členovi spoločnosti aj proti jeho vlastnej vôli, je zabrániť ubližovaniu 
iným. Vtedy vlastné dobro jednotlivca, telesné alebo morálne, nie je dostatočným 
oprávnením.“1 V spomenutej citácii možno badať náznaky princípu proporcio-
nality. John Rawls sa vyslovil, že „...argumenty pre obmedzenie slobody vychá-
dzajú z princípu slobody. Priorita slobody znamená, že slobodu možno obmedziť 
len pre slobodu samu.“2 Obmedzenie slobody teda možno odôvodniť ochra-
nou spoločnosti a zároveň ako ochranu jednotlivca pred ním samotným. Túto 
ochranu má zabezpečiť štát, a to najmä prostredníctvom vnútroštátnej úpravy 
trestného práva neustále zohľadňujúcej pokrok doby a vyvíjajúce sa požiadavky 
spoločnosti. 

Aby sme mohli slobodu chrániť a  limitovať ju, je dôležité predovšetkým 
poznať jej hodnotu a vedieť, čo zahŕňa. Princípy ľudských práv a základných 
slobôd3 sú vo vedeckých štúdiách rozoberané snáď z každého pohľadu, vo vše-
obecnosti či individuálne. Nasledujúci text bude pojednávať o  jednej zo slo-
bôd. Tradícia slobody prejavu nie je tak dávna, no význam, ktorý je jej dnes  

1 MILL, John Stuart. O slobode. Bratislava 1995, s. 15. In IVOR, Jaroslav. Zaistenie osôb v trestnom 
konaní. 1. vydanie. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o., 1997, s. 8. 

2 RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. Praha 1994, s. 150. In IVOR, Jaroslav. Zaistenie osôb v trest-
nom konaní. 1. vydanie. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o., 1997, s. 8. 

3 Články Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sú výrazom spojenia základ-
ných ľudských práv a slobôd, ktoré sú súčasťou ústavných systémov európskych pluralitných 
demokracií a predstavujú systém pôsobiaci na tieto štáty na základe medzinárodnej judikatú-
ry, ktorá sa neustále formuje zohľadňujúc vývoj ľudských práv. Pozri SVÁK, Ján – CIBULKA, 
Ľubor – KLÍMA, Karel. Ústavné právo Slovenskej republiky, Všeobecná časť. 4. aktualizované 
vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2013, s. 391.
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pripisovaný, je v každom právnom a demokratickom štáte snáď kľúčový. Od-
lišná kultúra môže mať zaujímavé dôsledky na vnímanie slobody prejavu vo 
vzťahu k demokracii. Aj preto možno badať rozdielny pohľad štátov Európy na 
mieru potreby limitácie práva na slobodu prejavu v porovnaní so Spojenými 
štátmi americkými. 

Súčasná definícia slobody prejavu je obsiahnutá v článku 10 Dohovoru 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v znení jeho dodatkových pro-
tokolov. 4 Právo na slobodu prejavu nepochybne patrí medzi základné ľudské  
(a aj osobné) práva jednotlivca v každej demokratickej spoločnosti. Patrí aj 
k politickým právam, týkajúcim sa života jednotlivca v spoločnosti, ktorých ob-
sahom je „možnosť reagovať, vyjadrovať sa, konať a poukazovať na veci, ktoré sa 
týkajú spoločenských otázok“5. Záruka tohto práva je vnímaná ako nevyhnutná 
súčasť moderného právneho štátu. Jeho ochrana by mala byť zabezpečená v zá-
ujme sebarealizácie jednotlivca, jeho participácie na demokratickom fungova-
ní štátu ako aj v zmysle argumentu hľadania pravdy (tzv. search for the truth) 
najlepšie uskutočniteľného v podmienkach pluralizmu názorov a myšlienok.6

Nasledujúci prípad poslúži na ilustráciu dôležitosti slobody prejavu7 v kra-
jine, ktorej komunikačný priemysel zamestnáva v súkromnom sektore najväčší 
počet ľudí, pričom informačné médiá8 sú jeho podstatnou časťou. Prípad z kra-
jiny, v ktorej sú súdne rozhodnutia vďaka odlišnej právnej kultúre a nasledo-
vaniu precedensov silnejším prameňom práva9, nám môže napomôcť lepšie si 
utvoriť predstavu o tom, čo by sme mohli a mali v záujme ochrany tohto práva 

4 Znenie čl. 10 Dohovoru: Sloboda prejavu „Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo 
zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasaho-
vania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. Tento článok nebráni štátom, aby vyžadovali 
udeľovanie povolení rozhlasovým, televíznym alebo filmovým spoločnostiam.“

5 KROŠLÁK, Daniel a kol.: Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 322. 
6 BARENDT, Eric. Freedom of speech. London : Oxford University Press, 2007, s. 6 – 22.
7 Pozri viac STONE, Richard. Textbook on Civil Liberties and Human Rights. Fifth edition, Oxford 

University press, 2004, s. 219.
8 „Tlač je dnes známejšia pod názvom médiá – plurál od slova médium (komunikačný pros-

triedok) – ako odraz mnohých jej komponentov v ére elektroniky. Pretože to už nie je písané 
slovo, ale obraz a zvuk, ktoré dominujú v komunikačnom priemysle.“ In: PECK, R.: Ústavná 
ochrana. In BURREL, H. - HUGOVÁ, K. E. (eds.): Nezávislá tlač. Právo ľudí vyjadriť svoj názor 
prostredníctvom slobodnej tlače je charakteristickým znakom demokratickej spoločnosti. Vydala 
informačná agentúra Spojených štátov, s. 2 – 3.

9 Pozri LAJSEK, Vladimír. Vybrané mimoprávní aspekty ovlivňujúcí rozhodování soudců. In: KY-
SELA, Jan - ONDŘEJKOVÁ Jana a kol.: Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v meziobo-
rové perspektivě. Praha: Leges, 2012, s. 28.
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očakávať v krajine, v ktorej je tradícia budovania a ochrany slobody prejavu 
oveľa rozvinutejšia ako v Slovenskej republike, či v iných štátoch Európy, a je 
všeobecne známe, že je jej prikladaný veľký význam. Presuňme sa teda v ďalších 
riadkoch na iný kontinent. 

Už dávno prisúdená dôležitosť slobode prejavu...
V Spojených štátoch amerických sa písal rok 1965. Trinásťročná študentka 

Mary Beth Tinkerová si vypočula výzvu senátora Roberta Kennedyho, aby si 
Američania na protest proti vojne vo Vietname a na podporu sľúbeného vianočné-
ho prímeria natiahli na rukáv čiernu pásku. Mary Beth si uvedomovala, že tým 
riskuje vylúčenie zo školy, keďže školská rada sa uzniesla na tom, že študenti, 
ktorí budú výzvu senátora nasledovať, budú dočasne vylúčení zo školy za „roz-
vratníctvo“.10 Napriek tomu si 16. decembra toho roku Mary Beth a niekoľkí 
študenti na iných školách natiahli na rukáv pásku. Mary Beth z hodiny algebry 
poslali do riaditeľne, kde ju okamžite vylúčili zo školy. Na protest proti tomuto 
postupu študenti podali na súd žalobu, v ktorej namietali porušenie Prvého 
dodatku Ústavy USA11, ktorý zaručuje slobodu prejavu.

Prvostupňový súdny proces študenti prehrali. Sudca odôvodnil primeranosť 
postupu účelom, ktorý mal spočívať v zamedzení roztržky študentov, ktorí nez-
dieľali názor Mary Beth a jej priateľov s tými, ktorí súhlasili s ich postojom. Tri 
roky po vylúčení študentov zo školy sa vec dostala až na Najvyšší súd Spojených 
štátov amerických (ďalej ako „Najvyšší súd USA“), ktorý rozhodol v prospech 
študentov. Vo veci Tinker v. Des Moines School District zdôraznil, že ani študenti, 
ani učitelia neodložili svoje ústavné práva „na prahu školy“. Napriek všetkému 
Najvyšší súd USA vyhlásil, že tieto práva musia byť uplatňované opatrne „podľa 
zvláštneho charakteru školského prostredia“.12 

10 PECK, R.: Ústavná ochrana. In BURREL, H. - HUGOVÁ, K. E. (eds.): Nezávislá tlač. Právo ľudí 
vyjadriť svoj názor prostredníctvom slobodnej tlače je charakteristickým znakom demokratickej 
spoločnosti. Vydala informačná agentúra Spojených štátov. s. 12. 

11 Obsah Prvého dodatku je zdanlivo jednoduchý: „Kongres nesmie vydávať zákony... obmedzujúce 
slobodu slova alebo tlače, právo ľudu pokojne sa zhromažďovať a právo podávať štátnym orgánom 
žiadosti o nápravu krívd.“ Podľa Štrnásteho dodatku sa ochrana slobody prejavu vzťahuje na 
všetky vlády, počnúc Kongresom a končiac miestnymi samosprávami. Ibidem, s. 13.

12 PECK, R.: Ústavná ochrana. In BURREL, H. – HUGOVÁ, K. E. (eds.): Nezávislá tlač. Právo ľudí 
vyjadriť svoj názor prostredníctvom slobodnej tlače je charakteristickým znakom demokratickej 
spoločnosti. Vydala informačná agentúra Spojených štátov. s. 12.
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„Vo svojom boji s vedením školy mali študenti zaručené rovnaké právo slo-
bodne sa vyjadriť, aké využili The New York Times a The Washington Post, keď 
sa federálna vláda pokúšala zabrániť zverejneniu utajovanej štúdie o americkej 
prítomnosti vo Vietname, ktorá sa stala známou pod názvom Pentagonské do-
kumenty.“13 Preskúmavajúc Ústavu Spojených štátov amerických s rovnakou 
závažnosťou v prípade malého sporu či sporu, v ktorom figurovali dva popred-
né americké denníky, Najvyšší súd USA pripísal rovnaký význam dodržiavaniu 
práv v prípade „slabých“ či „silných“. A tým naplnil myšlienku vzniku práva 
a následného formovania právnych noriem. Aby právo chránilo rovnako všet-
kých a aby ich chránilo rovnakou mierou. 

Tradícia slobody a ústavné práva v Spojených štátoch amerických sú záru-
kou toho, aby verejné prehlásenia či skutky mohli byť odvážne, rázne a trúfalé. 
Právna ochrana je dostatočne účinná na to, aby uchránila The New York Times 
aj trinásťročné dievča v Iowe menom Mary Beth Tinkerová.14 

Uvedené slúžilo na ilustráciu dôležitosti slobody prejavu v krajine, ktorá 
v mnohých prípadoch ovplyvňuje aj formovanie mienky zvyšku sveta. „Americ-
ké médiá bývali najmä domácou záležitosťou, no dnes to tak už nie je. Satelitný 
24-hodinový prenos stanice CNN a vydanie denníka Wall Street Journal v ten 
istý deň v Ázii a Európe sú prejavom nového globálneho dosahu amerických 
médií.“15

Americký a európsky rozmer vnímania slobody prejavu
V spojených štátoch amerických je sloboda prejavu vo vzťahu k demokracii 

vnímaná inak ako v niektorých štátoch Európy. Uvedené možno tvrdiť aj s ohľa-
dom na koncept militantnej demokracie, ktorý v ústavnoprávnom diskurze 
Spojených štátoch amerických viac menej absentuje.16 Interpretácia tohto kon-
ceptu je rôzna v európskom a anglo-americkom prostredí a je vlastne „odpo-
veďou na otázku, za akých podmienok môže demokratický štát prijímať opat-
renia pre vlastnú obranu tak, aby si zachoval svoju demokratickú podstatu“.17 
Štáty prijímajúce takéto opatrenia sa stávajú tzv. militantnými demokraciami.  

13 Tamtiež, s. 13.
14 Tamtiež, s. 16.
15 Tamtiež, s. 2.
16 PUŠKÁROVÁ, Eva. Obmedzenie slobody prejavu v Spojených štátoch amerických v koncepte 

militantnej demokracie, s. 7. In: Forum Iuris Europaneum, 4/2016/Nr.2, 2016. 
17 Tamtiež, s. 5. 
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Akademici k nim zaraďujú Nemecko, Rakúsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Fran-
cúzsko a Slovensko.18 Jedným z najčastejšie využívaných opatrení v záujme 
ochrany demokracie je obmedzenie slobody prejavu. A práve v tom je najviac 
badateľný rozdiel v tradícii americkej a európskej. Kým v Spojených štátoch 
amerických je takmer neobmedziteľnej slobode prejavu prisudzovaná nevýslov-
ná dôležitosť, v spomenutých štátoch Európy sa spája skôr s  limitáciami, na 
ktoré bude poukázané v tomto texte neskôr.

Dôležité je podotknúť, že sloboda prejavu je pilierom demokracie. Bez nej 
by nebolo možné hovoriť o politickej súťaži ani o participácii občanov na poli-
tickej kontrole. Je však obmedzovaná z hľadiska konceptu militantnej demokra-
cie. V Spojených štátoch amerických je takéto zasahovanie minimálne, čo nám 
môže potvrdiť mnoho prípadov.19

Známy spomenutý prípad zo školského prostredia z roku 1965 bol v Ame-
rike nasledovaný mnohými ďalšími, z  tých novších je ním napríklad prípad 
z roku 2013, ktorého predmetom sporu bolo vyvesenie vlajky konfederácie 
v okne školského internátu, pričom študent tvrdil, že univerzita porušila jeho 
právo na slobodu prejavu tým, že musel odstrániť vlajku z okna izby internátu.20

V európskom kontexte o chránenom prejave v školskom prostredí nemož-
no nájsť mnoho informácií, a s ohľadom na rozhodovanie slovenských súdov 
možno konštatovať, že nebol pojednávaný žiaden všeobecne známy prípad zo 
školského prostredia, týkajúci sa porušenia práva na slobodu prejavu. V Ame-
rike, s ohľadom na odlišnú tradíciu a odlišné vnímanie slobody prejavu, náj-
deme mnoho prípadov, a to aj vďaka existencii kampusov, vytvárajúcich rôzne 
interné kódexy, ktoré sú práve v otázkach slobody prejavu častokrát sporné.21  

18 Ibidem, s. 6. 
19 K tomu pozri viac: PUŠKÁROVÁ, Eva. Obmedzenie slobody prejavu v Spojených štátoch ame-

rických v koncepte militantnej demokracie, s. 5 – 24.
20 K tomu pozri viac: GORMAN, Ryan. College student claims university violated his right to free-

dom of speech for making him remove CONFEDERATE FLAG from his dorm room window. Do-
stupné na internete v anglickom origináli: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2478159/
College-student-claims-university-violated-right-freedom-speech-making-remove-CONFE-
DERATE-FLAG-dorm-room-window.html#ixzz4vbThqDl7>.

21 Ústavnosť univerzitných aktov nebola doteraz posúdená Najvyšším súdom Spojených štátov 
amerických, v niektorých rozhodovaných prípadoch však federálne súdy vyslovili ich rozpor 
s prvým dodatkom ústavy Spojených štátov amerických.

 K tomu pozri viac: PUŠKÁROVÁ, Eva. Obmedzenie slobody prejavu v Spojených štátoch ame-
rických v koncepte militantnej demokracie, s. 17 – 18.
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V Európe, a najmä na Slovensku, sa s niečím podobným možno stretnúť len ťaž-
ko. Aj v tom vidíme obrovskú odlišnosť v tradícii, ktorá vychádza z rozdielnych 
historických, politických či kultúrnych skúseností krajín. 

Z vybraných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcich sa 
Slovenskej republiky možno usúdiť, že sa kladie dôraz skôr na prípady týkajúce 
sa otázok verejného záujmu, náboženského vyznania alebo slobody prejavu vo 
vzťahu k politikom či štátnym zamestnancom.22

Európske záruky slobody prejavu, právne zakotvenie  
slobody prejavu a limitácie

Aké záruky poskytuje slobode prejavu právny systém v Európe? Dňa 7. de-
cembra 1976 Európsky súd pre ľudské práva (ďalej ako „ESĽP“) konštatoval, že 
sloboda prejavu „predstavuje jeden zo základných pilierov demokratickej spo-
ločnosti, jednu zo základných podmienok jej pokroku a rozvoja každého jednot-
livca“23. Od tohto obdobia inštrumentálnu úlohu slobody prejavu opakovane 
zdôraznil.24 

Právo na slobodu prejavu a jeho obmedzenia sú v našom právnom poriad-
ku zakotvené v článku 26 Ústavy Slovenskej republiky, rovnako tak v článku 17  
Listiny základných práv a slobôd. V Trestnom zákone možno nájsť mnoho trest-
ných činov, ktoré či už priamo alebo nepriamo so slobodou prejavu súvisia. 

V článku 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je za-
kotvená tak sloboda prejavu ako aj jej limitácie. „Formálne vymedzenie slobody 
prejavu v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd zodpovedá dobe, 
v ktorej bol tento dokument prijímaný. Jeho charakteristickou črtou je chápanie 
slobody prejavu ako: slobody zastávať názory a rozširovať informácie alebo myš-
lienky, slobody prijímať informácie, zákazu zásahov štátnych orgánov do tejto 
slobody s výnimkami stanovenými v oboch odsekoch článku 10 Dohovoru, jeho 
neobmedziteľnosti štátnymi hranicami, prepojenia tejto slobody s povinnosťami 

22 K  tomu pozri viac: PIROŠÍKOVÁ, Marica – SIMAN, Michal a kol. Ľudské práva. Vybrané 
rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Bratislava : 
EUROIURIS, 2012, s. 391 – 456. 

23 Prípad Handyside proti Spojenému kráľovstvu, rozsudok pléna, 07.12.1976, č. 5493/72, § 48. 
In KMEC, Jiří – KOSAŘ, David – KRATOCHVÍL, Jan – BOBEK, Michal. Evropská úmluva 
o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 1005.

24 Tamtiež, s. 1005.
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a zodpovednosťou.“25 Sloboda prejavu zahŕňa slobodu zastávať názory a rozši-
rovať informácie alebo myšlienky a slobodu prijímať informácie.

Sloboda prejavu bola čisto teoreticky ľahko prijateľným pojmom.26 V súvis-
losti so slobodou prejavu len málo ľudí obhajuje pravidelnú cenzúru. Keď však 
príde ku konfliktu záujmov - a to sa stáva často, ak je písomný prejav nenávist-
ný, urážlivý alebo poburujúci, ak sloboda prejavu jednej osoby ohrozuje práva 
iných - stáva sa priznanie tohto práva nesmierne zložitým právom.27 Dlhodobý 
prístup ESĽP k otázke predbežného zákazu publikácie svedčí o tom, že cenzúra 
je najzávažnejším zásahom do voľného šírenia informácií a do verejnej deba-
ty, ktorá je hlavným predpokladom participácie občanov na formovaní verej-
nej mienky, a podrobuje preto predbežný zákaz publikácie obzvlášť prísnemu 
prieskumu.28 

Mnoho prípadov z oblasti slobody prejavu, ktoré boli prejednávané ESĽP, 
boli zamerané na príliš tenkú hranicu medzi slobodou prejavu a trestnými čin-
mi ako popieranie holokaustu, prejavovanie sympatií k hnutiam smerujúcim 
k potlačovaniu ľudských práv (t.j. trestné činy zakotvené v zákone č. 300/2005 
Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov okolo paragrafu 420). Tu by 
sa dalo poukázať na rozhodnutia ESĽP, v ktorých ESĽP odmietol rozhodnutia 
vnútroštátnych súdov o tom, že prejavy boli už trestnými činmi. Tu teda ESĽP 
povedal, že ešte stále ide o slobodu prejavu, vynikajúcim príkladom je prípad 

25 SVÁK, Ján. Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov 
ochrany práv). 2. rozšírené vydanie. Bratislava : Poradca podnikateľa, 2006, s. 715.

26 Sloboda prejavu zahŕňa 5 kategórií prejavu: politický prejav, civilný prejav (prejav sledujúci 
verejný záujem), umelecký prejav, akademický prejav a komerčný prejav. Nejde o výslovnú ka-
tegorizáciu ESĽP, ide o typológiu vyvodenú doktrínou z rozhodovacej činnosti štrasburských 
inštitúcií; výpočet kategórií nie je vyčerpávajúci; hranice medzi jednotlivými kategóriami pre-
javu sú veľmi tenké. Najvyššiu ochranu požíva politický prejav, najnižšiu komerčný. In KMEC, 
Jiří – KOSAŘ, David – KRATOCHVÍL, Jan – BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských 
právech. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 1021 – 1022.

27 PECK, R.: Ústavná ochrana. In BURREL, H. – HUGOVÁ, K. E. (eds.): Nezávislá tlač. Právo ľudí 
vyjadriť svoj názor prostredníctvom slobodnej tlače je charakteristickým znakom demokratickej 
spoločnosti. Vydala informačná agentúra Spojených štátov. s. 16.

28 KMEC, Jiří – KOSAŘ, David – KRATOCHVÍL, Jan – BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lid-
ských právech. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 1032.
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Jean-Marie Le Pen proti Francúzsku29 či prípad Féret proti Belgicku30. Uvedené 
prípady sú zaujímavé najmä v tom, že vzhľadom na kontrast rozhodnutí vnútro-
štátnych súdov a rozhodnutí ESĽP v oboch prípadoch je na mieste polemika31 
o správnosti konečných rozhodnutí vo veciach.

O zložitosti práva na slobodu prejavu svedčí aj fakt, že sa spája s väčším 
množstvom limitácií ako väčšina práv zakotvených v Dohovore. Druhý od-
sek článku 10 Dohovoru predstavuje štandardnú limitačnú klauzulu, ktorá je 
doplnená tzv. zneužívajúcou klauzulou zakotvenou v článku 17 Dohovoru32, 
a článok 16 Dohovoru33 umožňuje uvaliť obmedzenie na politickú činnosť cu-
dzincov. 

29 K tomu pozri viac: Jean-Marie Le Pen v. France. [online]. [Cit.2017-10-10]. Dostupné na inter-
nete: <http://merlin.obs.coe.int/iris/2010/7/article1.en.html>.

 Hate Speech Decision on Le Pen. [online]. [Cit.2017-10-10]. Dostupné na internete: <http://
echrblog.blogspot.sk/2010/05/hate-speech-decision-on-le-pen.html>.

30 K tomu pozri viac: Case of Féret v. Belgium. [online]. [Cit.2017-10-10]. Dostupné na internete: 
<http://merlin.obs.coe.int/iris/2009/8/article1.en.html>.

31 Pri polemike možno využiť napr. proces argumentácie, a teda aj príslušné zákony logiky. Pro-
stredníctvom využitia argumentačného stromu môžeme dospieť k zisteniam podporujúcim 
alebo vyvracajúcim správnosť zvolenej premisy.

 K tomu pozri viac: MOSNÝ, Peter – LACLAVÍKOVÁ, Miriam – SISKOVIČ, Štefan. Metodo-
lógia vedeckej práce (pre potreby právnického štúdia). Trnava : Vydavateľstvo Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, 2015, s. 83 – 93. 

32 Znenie čl. 17 Dohovoru: Zákaz zneužitia práv „Nič v tomto dohovore sa nesmie vykladať ako 
oprávnenie pre štát, skupinu alebo osobu vykonávať činnosť alebo uskutočniť skutok s cieľom na-
rušiť práva alebo slobody v dohovore zakotvené, alebo na obmedzovanie týchto práv a slobôd vo 
väčšom rozsahu, než je stanovené v dohovore.“

 „Samostatná a priama aplikácia čl. 17 Dohovoru je však čím ďalej tým sporadickejšia, a prípady, 
na ktoré by štrasburské orgány skôr s najväčšou pravdepodobnosťou aplikovali čl. 17 Dohovoru, 
sa dnes dostanú do medzirezortného prieskumu a sú posudzované skôr cez prizmu limitačnej 
klauzuly v čl. 10 odstavci 2 Dohovoru.“ V poslednej dobe je skôr výnimkou, keď ESĽP v nie-
ktorom z prípadov pristúpi k priamej aplikácii čl. 17 Dohovoru. Bližšie pozri: KMEC, Jiří –  
KOSAŘ, David - KRATOCHVÍL, Jan - BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech. 
Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 1016.

33 Znenie čl. 16 Dohovoru: Obmedzenia politickej činnosti cudzincov „Nič v článkoch 10, 11 a 14 
sa nemôže považovať za brániace Vysokým zmluvným stranám uvaliť obmedzenia na politickú 
činnosť cudzincov.“

 „Presné kontúry čl. 16 Dohovoru sú však nejasné, keďže ESĽP doteraz nezodpovedal ani jednu 
z troch kľúčových otázok: 1) Koho môžu zmluvné strany považovať za „cudzinca“ v zmysle  
čl. 16 Dohovoru?; 2) Čo sa rozumie „politickou činnosťou“ v zmysle čl. 16 Dohovoru?; a 3) Ako 
ďaleko môžu zmluvné strany v „obmedzení“ práv cudzincov zájsť, aby ich dotknutých práv úpl-
ne zbavili?“ Navyše, mnoho komentátorov je toho názoru, že čl. 16 Dohovoru je už v dnešnej 
dobe obsolétnym. Tamtiež, s. 1005.
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V štandardnej limitačnej klauzule je obsiahnutých viac legitímnych cieľov34 
ako v iných článkoch Dohovoru, a táto klauzula ako jediná výslovne zdôrazňuje 
povinnosť a zodpovednosť pri výkone práva na slobodu prejavu.35 Dôvodom je 
to, že sloboda prejavu nielenže predstavuje hlavný prostriedok pre „presadzo-
vanie demokracie, odhaľovanie neprávostí a je kľúčová pre politický, vedecký 
a ekonomický rozvoj, ale môže byť použitá tiež k podnecovaniu násilia, šíre-
niu nenávisti, ohrozeniu bezpečnosti či k zásahom do súkromného života“36. 
Úlohou rozhodovania ESĽP je posudzovanie rovnováhy medzi spomenutým. 
Takéto rozhodovanie sa môže zdať mimoriadne zložité, čo judikatúra ESĽP len 
potvrdzuje. Prípady, v ktorých je namietané porušenie článku 10 Dohovoru, 
treba posudzovať výlučne podľa individuálnych okolností, nemožno sa spo-
liehať na ustálenú judikatúru, keďže prípad sa od prípadu líši. Pri uplatňovaní 
slobody prejavu to platí viac ako pri iných právach. 

„V Spojených štátoch amerických si právo vyjadrovať svoj názor vážia azda 
väčšmi ako ktorékoľvek iné právo. Američania neváhajú kritizovať verejných 
činiteľov bez ohľadu na to, či ide o prezidenta alebo smetiara. Skúmajú, a bez 
obáv zo strany vlády sa vyjadrujú k najrozmanitejším otázkam.“37 V Európe to 
nie je vždy posudzované jednoznačne. 

ESĽP v mnohých svojich rozhodnutiach konštatoval porušenie čl. 10 Doho-
voru kvôli neprimerane uloženej trestnej sankcii, ktorá je neprijateľná pre svoj 
odradzujúci účinok, keďže v prejednávaných prípadoch síce došlo k ohovára-
niu, ale v kontexte debaty o veciach verejného záujmu.38 K dôležitosti verejnej 

34 Výpočet legitímnych cieľov štandardnej limitačnej klauzuly práva na slobodu prejavu je taxa-
tívny: národná bezpečnosť, územná celistvosť, verejná bezpečnosť, predchádzanie nepokojom, 
predchádzanie zločinnosti, ochrana zdravia, ochrana morálky, ochrana povesti alebo iných 
práv, zabránenie úniku dôverných informácií, zachovanie autority a nestrannosti súdnej moci. 

 Z judikatúry ESĽP však vyplýva aj možnosť „neudelenia licencie k rozhlasovému, televíznemu 
a filmovému vysielaniu z iných dôvodov ako na základe taxatívne uvedených legitímnych cieľov 
v ods. 2 článku 10 Dohovoru“. KMEC, Jiří - KOSAŘ, David - KRATOCHVÍL, Jan – BOBEK, 
Michal. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012,  
s. 999.

35 Tamtiež, s. 996. 
36 Tamtiež, s. 996 – 997.
37 PECK, R.: Ústavná ochrana. In BURREL, H. – HUGOVÁ, K. E. (eds.): Nezávislá tlač. Právo ľudí 

vyjadriť svoj názor prostredníctvom slobodnej tlače je charakteristickým znakom demokratickej 
spoločnosti. Vydala informačná agentúra Spojených štátov. s. 13.

38 Pozri napr. prípad Marchenko proti Ukrajine, rozsudok, 19. 02. 2009, č. 4063/04. [online]. 
[Cit.2016-01-03]. Dostupné na internete: <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“fulltext”:[“mar-
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diskusie v mnohých prípadoch ESĽP prihliadol, no v mnohých ďalších rozho-
dol odlišne. Uvedené možno nesporne vyhodnotiť ako rozkolísanosť judikatú-
ry spôsobenú rozličnými skutkovými okolnosťami jednotlivých prípadov, no 
s prevažujúcim záujmom ochrániť verejnú debatu. 

Ukladanie sankcií
Prekročenie hraníc, ktoré lemujú slobodu prejavu, sa spája s  uložením 

sankcií. Možnosť uloženia sankcií sa prejavuje vo viacerých formách, a to pro-
stredníctvom občianskoprávnej sankcie, ktorú predstavuje povinnosť uložená  
v meritórnom rozhodnutí v súdnom konaní o náhradu škody, pričom v prípade 
protiprávneho konania, spočívajúceho v prekročení hraníc slobody prejavu, je 
táto najčastejšie využívaná, no je možné uložiť aj sankciu administratívnopráv-
nu či trestnoprávnu. 

Trestnoprávne sankcie nie sú vždy ukladané samostatne, často sa stáva, že 
dopĺňajú súkromnoprávne sankcie v rámci kumulatívneho ukladania sankcií. 
Z judikatúry ESĽP vyplýva, že „povaha a prísnosť uložených sankcií sú faktory, 
ktoré je nutné vziať do úvahy pri posudzovaní primeranosti zásahu do slobody 
prejavu chránenej článkom 10 Dohovoru“39. Na uloženie závažnejšej sankcie je 
teda potrebný veľmi dôsledný prieskum (tzv. most careful scrutiny), ktorý umož-
ní uložiť aj tú najprísnejšiu sankciu v medziach trestného práva, samozrejme za 
predpokladu splnenia ostatných predpokladov potrebných pre uloženie trestu. 
To teda znamená, že prax ESĽP nevylučuje ani uloženie najvyššej formy sankcie 
za protiprávne konanie, teda napríklad najvyššiu trestnú sadzbu za ohováranie, 
a súčasne ESĽP judikuje, že takéto rozhodnutie nebude porušením článku 10 
Dohovoru. Podľa § 373 aktuálne platného a účinného Trestného zákona v prí-
pade naplnenia objektívnej stránky trestného činu ohovárania v základnej skut-
kovej podstate uložený trest môže predstavovať odňatie slobody až na dva roky, 
v prípade kvalifikovanej skutkovej podstaty až do ôsmich rokov. 

Prijaté opatrenia a uložené sankcie by však nemali viesť k tomu, aby odrá-
dzali vydavateľstvá od uverejňovania príspevkov zaoberajúcich sa dôležitými 
a diskutovanými otázkami verejného záujmu. 

chenko”],”documentcollectionid2”:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”,”DECISIONS”],”ite-
mid”:[“001-91415”]}>.

39 Prípad Cumpănă a Mazăre proti Rumunsku, rozsudok veľkého senátu, 17. 12. 2004, č. 33348/96, 
§ 111 a tam citovaná judikatúra. In KMEC, Jiří – KOSAŘ, David – KRATOCHVÍL, Jan – BO-
BEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012,  
s. 1093.
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Je potrebné vziať v úvahu, že slobodu prejavu možno klasifikovať ako tzv. 
konfliktogénnu slobodu, ktorá prináša konfrontáciu a  je možným zdrojom 
konfliktov.40 Treba tiež podotknúť, že ESĽP je mimoriadne citlivý na uklada-
nie akýchkoľvek trestných sankcií novinárom, pričom nejde ani tak o prísnosť 
uloženej trestnej sankcie, ale už len o fakt, že bol novinár odsúdený, a to vzhľa-
dom na silný odradzujúci účinok (tzv. chilling effect) pre ostatných novinárov.41  
V rámci judikatúry ESĽP je ukážkovým príkladom porušenia práva na slobodu 
prejavu novinárov napr. prípad z Dánska Jersild v Denmark z roku 1994.42 

V legislatíve Slovenskej republiky je sloboda prejavu novinára zaručená 
Ústavou Slovenskej republiky, ako aj zákonom č. 167/2008 Z.z. o periodickej 
tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon). 

Záverom
Prísť o slobodu prejavu by znamenalo prísť o „slobodnú spoločenskú disku-

siu, ktorá vytvára väčšiu pravdepodobnosť odkrytia pravdy a eliminácie chýb 
v rámci politiky“43.

K dôležitosti novín a slobody tlače a prejavu Thomas Jefferson, jeden zo 
zakladateľov americkej demokracie, asi pred 200 rokmi vyslovil, že ak by si mal 
vybrať medzi vládou bez novín alebo novinami bez vlády, „nezaváhal by ani oka-
mih a uprednostnil by tú druhú možnosť“.44 Spomenutý odradzujúci účinok teda 
nie je na škodu iba novinárom, no najmä spoločnosti, a práve na to je potrebné 

40 KROŠLÁK, Daniel a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 323.
41 O odradzujúcom účinku (tzv. chilling effect) pozri viac v prípadoch: Cumpănă a Mazăre proti 

Rumunsku, rozsudok veľkého senátu, 17. 12. 2004, č. 33348/96, § 111 in fine, §114; Jersild proti 
Dánsku, rozsudok veľkého senátu, 23. 09. 1994, č. 15890/89, § 35; Wille proti Lichtenštajn-
sku, rozsudok veľkého senátu, 28. 10. 1999, č. 28396/95, §50; Nikula proti Fínsku, rozsudok,  
21. 06. 2002, č. 31611/96, § 54; Goodwin proti Spojenému kráľovstvu, rozsudok veľkého senátu,  
27. 03. 1996, č. 17488/90, § 39. In KMEC, Jiří – KOSAŘ, David – KRATOCHVÍL, Jan – BO-
BEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2012, s. 1094.

42 K tomu pozri viac: Rozsudok ESĽP vo veci Jersild proti Dánsku, rozhodnutie Veľkej komory 
zo dňa 23.09.1994, sťažnosť č. 15890/89. [online]. [Cit.2017-10-10]. Dostupné na internete: 
<https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“fulltext”:[“jersild denmark”],”documentcollectionid2”:[“GR
ANDCHAMBER”,”CHAMBER”],”itemid”:[“001-57891”]}>.

43 KROŠLÁK, Daniel a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 323.
44 PECK, R.: Ústavná ochrana. In BURREL, H., HUGOVÁ, K. E. (eds.): Nezávislá tlač. Právo ľudí 

vyjadriť svoj názor prostredníctvom slobodnej tlače je charakteristickým znakom demokratickej 
spoločnosti. Vydala informačná agentúra Spojených štátov. s. 5.
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prihliadať pri posudzovaní primeranosti každého zásahu do slobody prejavu. 
Treba dovoliť ľuďom vyjadriť sa, aby verejnosť mohla posúdiť, čo je pravda. 

Sloboda prejavu dáva zmysel, keď sa pamätá na dôležité hodnoty. Vo vše-
obecnosti chráni autonómiu jednotlivca, je prostriedkom hľadania pravdy 
a chráni demokraciu.45 Hľadanie proporcie medzi intenzitou zásahu a obme-
dzením ľudskej slobody má význam z pohľadu účelu. Za základné účely práva 
možno označiť všeobecné blaho, spravodlivosť a právnu istotu, a našou úlohou 
je chrániť ich.46 Aj v mene slobody prejavu a slobody jednotlivca. 
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45 KROŠLÁK, Daniel a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 323. 
46 Chrániť ich prostriedkami trestného práva by mala byť v každom prípade tá najkrajnejšia mož-

nosť. Tak ako to vyplýva z princípu ultima ratio, o ktorý sa opiera trestnoprávna legislatíva ako 
i aplikačná prax.
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TRADÍCIA KOMPOSESORÁTOV NA SLOVENSKU  
OD STREDOVEKU DO SÚČASNOSTI

Ján Sombati

Abstrakt
Predkladaný príspevok ponúka nevšedný pohľad na historický vývoj práv-

neho inštitútu komposesorátu, ktorý sa na Slovensku vyvinul ako osobitná for-
ma nedielneho spoluvlastníctva lesnej pôdy a pasienkov. Hoci v priebehu sto-
ročí došlo k viacerým významným zmenám v jeho forme i obsahu, základný 
koncept pretrval až do dnešných dní. Cieľom príspevku je preto poukázať na 
dlhotrvajúcu tradíciu kolektívneho obhospodarovania lesov na Slovensku, kto-
rej korene možno vystopovať až hlboko do dôb stredovekého Uhorska. Ožive-
ním výkladu je najmä využitie archívnych dokumentov, ktoré poukazujú nielen 
na čisto právnu, ale aj sociálno-ekonomickú dimenziu skúmaného fenoménu.

Kľúčové slová:  komposesorát, spoluvlastníctvo, lesná pôda, pasienky, lesné  
hospodárstvo

Abstract
The submitted paper offers unusual view of historical development of the 

legal institution of compossessorate, which in Slovakia evolved as particular 
form of indivisible co-ownership of forest land and pastures. Although during 
centuries several substantial changes in its form and content occurred, its basic 
concept lasted up to the present time. The aim of this paper is therefore to point 
at the long lasting tradition of collective forest management in Slovakia, who-
se roots could be traced even back to the era of medieval Hungary. The most 
interesting part of the research constitutes the analysis of archival documents, 
which not only refers to the legal, but also to the socio-economic dimension of 
examined phenomena.

Keywords:  compossessorate, co-ownership, forest land, pastures, forest man-
agement

Hľadanie historických koreňov komposesorátov
Územie Slovenska vzhľadom na svoje geografické a prírodné danosti vždy 

patrilo medzi pomerne lesnaté oblasti strednej Európy. Je preto prirodzené, že 
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využitie hospodárskeho potenciálu lesov, ktoré už v najstarších dobách zaberali 
viac ako 1/3 územia, na seba nenechalo dlho čakať. Hneď v počiatkoch Uhor-
ského kráľovstva sa lesy stali majetkom panovníka, ktorý ich prostredníctvom 
odplatného prenájmu alebo kráľovských donácií postupne odovzdal do užíva-
nia a vlastníctva svojim podporovateľom z radov šľachty a duchovenstva. Noví 
majitelia lesných majetkov potom so sebou do týchto často odľahlých a neprí-
stupných regiónov privádzali kolonistov z radov domáceho obyvateľstva z rôz-
nych častí Uhorského kráľovstva či cudzincov ako boli napríklad Valasi. Tí si 
tu postupne zakladali svoje osady a pozvoľna v priebehu storočí začali využívať 
prírodné bohatstvo krajiny nielen pre pokrytie svojich základných potrieb, ale 
využili ho aj pre rozvoj remesiel a priemyslu.1 Dobrým príkladom je v tomto 
smere severoslovenský región Oravy. Po jej oddelení z rozsiahleho kráľovské-
ho majetku (lat. praedium regale), v dobových prameňoch z 12. až 13. storočia 
označovaného ako Zvolenský les, bola Orava počnúc 14. storočím panovníkmi 
postúpená za peniaze či preukázané služby dovedna vyše dvadsiatim šľachticom, 
kým v polovici 16. storočia neprešla do rúk jej v poradí posledných urodzených 
majiteľov, rodu Thurzovcov. V pôvodne ťažko prístupnom a riedko osídlenom 
regióne s centrom správy na Oravskom hrade sa postupne prirodzeným prírast-
kom i valasko-pastierskou kolonizáciou zvýšil počet obyvateľstva, ktoré sa za 
podpory hradných pánov zameriavalo na chov dobytka a od 17. a 18. storočia 
postupne aj prvým formám systematickejšej ťažby a spracovania dreva.2 Sku-
točnosť, že sa lesy dostávali do vlastníctva šľachtických rodov však vzhľadom 
na uhorské právne pomery mala svoje následky.

Dedenie šľachtického majetku v intenciách uhorského šľachtického práva 
záviselo od viacerých faktorov, ako bol napríklad druh dedeného majetku (do-
načný alebo nedonačný majetok a prípadne aviticitný alebo nadobudnutý ma-
jetok a pod.) či pohlavie dediča (iné zásady sa vzťahovali na mužských a iné na 

1 Viac podrobností o popisovaných fenoménoch pozri napr. v: ZDYCHA, Pavel. Lesná pozem-
ková reforma na Slovensku v rokoch 1919-1939 a jej súvislosti s minulosťou a súčasnosťou. In: 
Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti. Sborník příspěvkú 
z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 21. a 22. dubna 1994. Uherské Hradiště: 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1994, s. 65; MRVA, Ivan – SEGEŠ, Vladimír. Dejiny 
Uhorska a Slováci. Bratislava: Perfekt, a.s., 2012, s. 36-37, 195-196, 260; KÓNYA, Peter et al. 
Dejiny Uhorska. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 173 – 179;  
344 – 358; 443 – 462, 674 – 675.

2 KAVULJAK, Andrej. Oravský komposesorát. Vznik, dejiny, všeobecné, prírodné a hospodárske 
pomery so vzťahom na lesné hospodárstvo. 2. vydanie. Námestovo: Kubík, 2014, s. 7 – 22.
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ženských potomkov). Pokiaľ išlo o dedenie donačného a aviticitného majetku 
šľachtických rodov, tak v priebehu historického vývoja sa ustálili zásady zá-
konného dedenia, podľa ktorých po poručiteľovi dedili na prvom mieste jeho 
mužskí potomkovia, a to rovným dielom.3 Pri početnosti potomstva šľach-
tických rodín však uplatňovanie týchto zásad viedlo k neúmernému drobeniu 
rodových majetkov, v dôsledku čoho jednotlivým dedičom často ich podiel ne-
dokázal zaistiť ani príjem postačujúci na pokrytie ich živobytia. Ako odpoveď 
na tieto skutočnosti sa preto v uhorskom práve postupne vynára právny inštitút 
komposesorátu (lat. compossessoratus, maď. közbirtokosság)4, ktorý ponúkal 
riešenie ekonomického problému drobenia šľachtických majetkov pri dedení. 
Po smrti poručiteľa sa totiž do komposesorátu zahrnutý rodový majetok ne-
mal roztrieštiť na jednotlivé dedičské podiely, ale naopak mal ostať zachovaný 
v kompaktnom celku, ktorý dedičia ako nedielni spoluvlastníci mali spoločne 
spravovať a z ktorého si medzi seba mali rozdeľovať pravidelne plynúci príjem. 

Komposesorát sa nakoniec ako osobitná forma spoluvlastníctva rozšíril me-
dzi vyššou šľachtou i zemianstvom, pričom v právnom poriadku i praxi prežil 
s patričnými zmenami aj také historické zlomy a otrasy, akými bola revolúcia 
v roku 1848, vznik Československej republiky v roku 1918 či nástup socialis-
tickej transformácie práva a hospodárstva v roku 1948. Cieľom nasledujúcich 
pasáží príspevku preto bude nielen ponúknuť pohľad na pomery, za akých vzni-
kali prvé komposesoráty a formoval sa právny obsah tohto inštitútu v minulosti, 
ale poukázať aj na tradíciu spoluvlastníctva lesnej pôdy, ktorá napriek mnohým 
právnym a hospodárskym zmenám pretrvala až do dnešných dní.

„Zlatá éra“ zemianskych komposesorátov v dobách Uhorska
Myšlienku spoločenstva rodinných príslušníkov, ktorí spravujú a zhodnocu-

jú rodinný majetok možno na území Slovenska vystopovať už v období stredo-
veku vo forme tzv. rodinného nedielu, ktorý sa potom v praxi udržal až hlboko 
do obdobia novoveku.5 Štefan Luby pri uhorskom modeli rodinného nedielu 

3 Podrobnosti o historickom vývoji a praktickom uplatňovaní týchto zásad pozri v: ŠTEN-
PIEN, Erik. Dejiny súkromného práva v Uhorsku. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2011, s. 99 – 101; 
LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava: IURA EDITION, spol. s. r. o.,  
s. 509 – 522.

4 Pre latinskú a maďarskú verziu pojmu komposesorát pozri napr. heslo „Közbirtokosság“, spra-
cované v rámci na internete dostupnej verzie Maďarského katolíckeho lexikónu [online]. Do-
stupné na internete: <http://lexikon.katolikus.hu/K/k%C3%B6zbirtokoss%C3%A1g.html>

5 Podľa Štefana Lubyho aj napriek tomu, že dobová legislatíva riešila úpravu pomerov v rámci 
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rozlišoval jeho dva aspekty, a to osobnoprávny a vecnoprávny. Z osobnopráv-
nej stránky bol rodinný nediel spoločenstvom príbuzných osôb, zabezpeču-
júcim najrôznejšie otázky spojené s osobnými pomermi členov spoločenstva 
(napr. poručníctvo nad nedospelými či výkon krvnej pomsty). Na druhej strane  
z vecnoprávneho hľadiska bol rodinný nediel majetkovým spoločenstvom, 
v rámci ktorého sa najbližší i vzdialení príbuzní podieľali na správe, rozmno-
žovaní a užívaní rodinného majetku, tvoriaceho materiálny základ tohto spo-
ločenstva. Svojim obsahom pritom práva a povinnosti k rodinnému majetku 
stavajú členov rodinného nedielu do postavenia, ktoré v hrubých obrysoch 
pripomínalo postavenie podielového spoluvlastníka v intenciách klasického 
rímskeho práva.6 Každý člen totiž disponoval ideálnym podielom na rodin-
nom majetku7, mal právo na podiel na zisku, ktorý z neho plynul, ale súčasne 
znášal škody, ktoré rodinný majetok utrpel a bol povinný doň investovať a po-
dieľať sa na jeho rozmnožovaní. Pri disponovaní s rodinným majetkom bola 
voľnosť členov rodinného nedielu obmedzená v tom smere, že neobmedzene 
bolo možné disponovať len s ideálnymi podielmi, no s majetkovou podstatou 
mohli disponovať iba všetci podielnici spoločne.8 Tento základný konštrukt 
nedielneho spoluvlastníctva potom nachádzame aj pri zemianskych kompose-
sorátoch, ktoré si vytvárali najmä príslušníci nižšej šľachtickej vrstvy uhorských 
zemanov. Ako príklad môžeme uviesť komposesorát zemianskeho rodu Kosto-
láni z Nitrianskej stolice.

Korene rodu Kostoláni siahajú prinajmenšom do obdobia počiatkov Uhor-
ského kráľovstva, kedy sa v 13. storočí pôvodný široko rozvetvený magnátsky 

rodinného nedielu ešte v polovici 17. storočia, vplyv rímskeho práva v kombinácii s realitou 
novovekých hospodárskych pomerov viedli k rozpadu rodinných nedielov a ústupu od ich 
ďalšieho vytvárania. LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava: IURA 
EDITION, spol. s.r.o., s. 302. V oblasti slovanského osídlenia sa potom rodinný nedieľ zvykne 
nazývať ako čeľaď alebo zádruha. O rodinnom nedieli (zádruhe) napríklad v prostredí južných 
Slovanov pozri najmä: KADLEC, Karel. Rodinný nedíl čili zádruha v právu slovanském. Praha: 
Bursík & Kohout, 1898.; ČEPULO, Dalibor. Croatian Legal History in European Context. Za-
greb, 2013, s. 56 – 58.

6 Pre úpravu spoluvlastníctva v klasickom rímskom práve pozri napr.: REBRO, Karol – BLAHO, 
Peter. Rímske právo. 3. doplnené vydanie. Bratislava: IURA EDITION, spol. s. r. o., s. 260 – 261.

7  Výnimkou boli prípady, ak majetkovú podstatu tvorili nehnuteľnosti. V takomto prípade boli 
podielnikmi výhradne muži, pričom ženám a ich potomstvu náležali náhradné majetkové 
nároky. LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava: IURA EDITION, 
spol. s. r. o., s. 302.

8 Tamže, s. 302 – 304.
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rod z Diviak (de Divék, Divéky) ďalej rozčlenil na samostatné rodové vetvy, 
medzi ktorými bola aj vetva sídliaca na hrade v Hrádockom chotári. Práve  
z tejto rodovej vetvy, ktorá sa počas 15. storočia dostala k majetkom na území 
dnešných Zemianskych Kostolian, vznikol rod Kostoláni s dvomi hlavnými ro-
dovými líniami.9 Prostredníctvom manželských zväzkov s ďalšími zemiansky-
mi rodmi sa rod Kostoláni ešte viac rozvetvoval, v čoho dôsledku sa rodový ma-
jetok postupne rozčleňoval a drobil. To v praxi bránilo vytvoreniu kompaktného 
a hospodársky životaschopného majetkového celku a preto sa jednotlivé rodové 
vetvy v prvej polovici 18. storočia rozhodli týmto negatívnym ekonomickým 
javom čeliť zriadením komposesorátu, ktorý zahŕňal lesy v katastrálnych úze-
miach obcí Zemianske Kostoľany a Horný a Dolný Kamenec. 

Právnym základom komposesorátu bol štatút, ktorý prijali všetci členovia 
rodu Kostoláni a spríbuznených rodín s účasťou na rodovom majetku. Štatút 
upravoval najmä organizáciu správy komposesorátu, spôsob rozhodovania 
o disponovaní s rodovým majetkom a deľbe príjmov medzi členov kompose-
sorátu, ktorí boli označovaní ako komposesori. Vzhľadom na rozsah majetkov 
a skutočnosť, že komposesormi boli sami príslušníci zemianskeho rodu, nebola 
organizačná štruktúra správy nijako komplikovaná a mnohé funkcie v nej vy-
konávali priamo jednotliví komposesori. V mene komposesorátu vystupoval 
a konal direktor (lat. director). Jeho úlohou bolo najmä vybavovať bežnú hos-
podársku a správnu agendu a taktiež zvolávať a viesť zasadnutia komposesorov  
(lat. sedes sylvanales). Direktor mal k dispozícii ešte aj pokladníka (lat. praeceptor), 
ktorý zodpovedal za vedenie účtovnej agendy a správu pokladnice. Boli to však 
práve zasadnutia komposesorov, na ktorých sa kolektívne rozhodovalo o naj-
závažnejších otázkach disponovania s majetkovou podstatou a príslušnosťami  
(t. j. menšími regálnymi právami) alebo sa preskúmavali účty a hospodárenie 
direktora.10 Tento jednoduchý model organizácie správy komposesorátov ná-
sledne nachádzame spravidla pri každom zemianskom komposesoráte11, pri-
čom k zásadnejším zmenám nedošlo až do polovice 19. storočia. 

9 Pre viac podrobností pozri napr.: KERESTEŠ, Peter. Lexikón erbov šľachty na Slovensku IV. 
Nitrianska stolica. Bratislava: Hajko & Hajková, 2010, s. 133 – 135.

10 Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond (ďalej f.) Rod Kostoláni, Zemianske Kostoľany 
(1000) 1359-1947, kartóny (ďalej k.), č. j. 148, 153, 154.

11 Existovali samozrejme určité výnimky a nepatrné modifikácie, ako napr. v prípade kompose-
sorátu rodu Jesenských, ktorý zahŕňal kuriálnu dedinu Horné Jaseno s priľahlou pôdou a lesmi 
v Turčianskej stolici. Tu sa stretávame nie s jedným ale s dvomi direktormi, z ktorých každý 
zastupoval jednu z dvoch rodových vetiev. Funkcionár zodpovedný za vedenie účtovnej agendy 
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Prvé citeľné zmeny najprv nastali v majetkových pomeroch, a to v súvislosti 
s revolúciou z rokov 1848/1849. Zemianske komposesoráty boli do roku 1848 
tvorené zemianskymi pozemkami, označovanými ako majere (lat. fundi allodia-
les), ku ktorým sa viazali tzv. menšie regálne práva (lat. iura regalia minora) ako 
boli právo výčapu, výseku či mlyna, ďalej mýtne a trhové právo, právo prievo-
zu, rybolovu a poľovačky a prípadne aj právo na výrobu pálenky, pálenie tehál 
a vápna či prevádzkovanie kameňolomu alebo ťažby hliny a piesku.12 Zákonné 
opatrenia, ktorými došlo v rokoch 1848, 1852 a 1853 k postupnému zrušeniu 
urbárskeho poddanstva spolu s inštitútom aviticity a urbárskou a donačnou sú-
stavou13, znamenali pre zemianske komposesoráty stratu pôdy spolu s drvivou 
väčšinou pomerne výnosných menších regálnych práv. 

Kým majere (role, lúky a vinice v extraviláne, záhrady a obytné a hos-
podárske budovy v intraviláne) prešli do individuálneho vlastníctva jednotli-
vých šľachticov, lesy a pasienky užívané pred rokom 1848 urbárskymi obcami 
za účelom zberu palivového dreva alebo pasenia dobytka boli po roku 1848 
odovzdané do nedielneho spoluvlastníctva bývalých urbárskych poddaných 
danej obce. Tým vznikli urbárske spoločenstvá dodnes známe ako urbariáty.14 
Mnohokrát pritom nešlo o zanedbateľnú plochu lesnej a poľnohospodárskej 
pôdy, čo dokazuje najmä príklad Oravského komposesorátu. Po zrušení ur-
bárskeho poddanstva (zák. čl. IX/1848) a urbárskej sústavy (tzv. ubársky patent  
z 2. marca 1853 a cisársky patent z 16. júna 1854) získali bývalí urbárski poddaní 
do svojho vlastníctva až 4 562 urbárskych rolí o výmere 161 433 ha pôdy z cel-
kovej rozlohy pozemkového majetku Oravského komposesorátu, ktorá pred 
rokom 1848 činila 201 493 ha.15 Pri menších regálnych právach sa následne 

sa nenazýval praeceptor ale inspector a od počiatku 19. storočia sa v komposesorátnych do-
kumentoch objavujú aj zmienky o funkcii vicedirektora, ktorého kompetencie sa však presne 
nedajú určiť. V prípade početných sporov so susednými šľachtickými rodmi bol obsadzovaný 
aj úrad ad hoc advokáta, ktorý zastupoval komposesorát na stoličnom súde. K tomu pozri naj-
mä stanovy komposesorátu, uložené v rodovom archívnom fonde v Slovenskom národnom 
archíve. SNA, f. Rod Jesenský, Komposesorát rodu Jesenský v Hornom Jasene (1287) 1445-1844  
(20. stor.) (ďalej Rod Jesenský), k., č. j. 1.

12 ŠTENPIEN, Erik. Dejiny súkromného práva v Uhorsku. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2011,  
s. 72, 75.

13 Tamže, s. 73 – 77.
14 HORÁK, Jaroslav. Kollektivní vlastnictví na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. In: Právny obzor, 

1930, roč. 13, s. 120 – 121; ŠTEFANOVIČ, Milan. Pozemkové právo. Bratislava: EUROUNION, 
spol. s. r. o., 2004, s. 163 – 168.

15  Spolu s pôdou pritom Oravský komposesorát prišiel aj o približne 200 000 robotných dní, 
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zemianskym komposesorátom zachovali len právo rybolovu a právo poľovačky. 
Ostatné menšie regálne práva buď zanikli pri zrušení urbárskeho poddanstva 
v roku 1848, prípadne na základe neskoršieho zákonodarstva alebo sa pretrans-
formovali na štátny monopol.16 

Aj keď v dôsledku revolúcie z rokov 1848/1849 došlo ku okypteniu kom-
posesorátnych lesov a zrušeniu podstatnej časti výnosných menších regálnych 
práv, majetkové podstaty zemianskych komposesorátov aj naďalej predstavo-
vali nie úplne zanedbateľný zdroj zisku. Záujem uhorskej šľachty na zachovaní 
komposesorátov sa nakoniec ukázal byť silnejší než záujem štátu a formujúcej 
sa občianskej spoločnosti na zrovnoprávnení jednotlivých foriem vlastníctva 
a zavedení univerzálneho inštitútu vlastníckeho práva. A to aj napriek nespor-
ne feudálnej povahe tohto inštitútu. Zemianske komposesoráty preto neboli 
vrchnostensky zrušené a existovali aj naďalej s prihliadnutím na ich osobitný 
právny režim.17 Štát sa však vzhľadom na hospodársky význam lesov rozhodol 
aktívnejšie zasahovať do otázok exploatácie lesov a lesnej pôdy, čo sa prejavilo 
najmä v druhej polovici 19. storočia prijímaním právnej úpravy zavádzajúcej 
štátnu správu lesov, reguláciu ťažby a odpredaja dreva, ako aj zavádzajúcu pra-
vidlá fungovania komposesorátov.

Podnety pre štátne ingerencie mali svoj pôvod v hlbšej minulosti. Systema-
tickejšie využívanie lesov a ich klčovanie za účelom získania dodatočnej pôdy 
pre potreby roľníckej kolonizácie, dobytkárstva a  taktiež zvýšenia príjmov 
šľachtických majiteľov lesnej pôdy sa v Uhorsku začalo rozmáhať už zhruba  

ktoré bývalí urbárski poddaní ročne odvádzali hradnému panstvu. Aj keď štát robotnú povin-
nosť vykúpil za cca. 2 milióny zlatých, táto suma bola rozdelená medzi komposesorov a preto 
nemohla poslúžiť ani len na čiastočné krytie poklesu hodnoty majetku. KAVULJAK, Andrej. 
Oravský komposesorát. Vznik, dejiny, všeobecné, prírodné a hospodárske pomery so vzťahom na 
lesné hospodárstvo. 2. vydanie. Námestovo: Kubík, 2014, s. 10.

16 HORÁK, Jaroslav. Kollektivní vlastnictví na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. In: Právny obzor, 
1930, roč. 13, s. 120; LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava: IURA 
EDITION, spol. s. r. o., s. 390 – 391, 410 – 412; ŠTENPIEN, Erik. Dejiny súkromného práva 
v Uhorsku. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2011, s. 72.

17 Forma komposesorátu pri zemianskych pozemkoch sa aj po zrušení dedovizne (aviticity) 
a donačnej sústavy na základe patentu o aviticite z 29. novembra 1852 naďalej vyznačovala 
v pozemkovej knihe v rámci listu majetkovej podstaty nadpisom „Zemiansky majetok“, a to 
vzhľadom na pretrvávajúcu formu nedielneho spoluvlastníctva s osobitným spôsobom sprá-
vy nehnuteľností a zrušenia spoluvlastníctva (§§ 3, 5 a ďalšie zák. čl. XXIX/1886 a § 49 zák.  
čl. XIX/1898). HORÁK, Jaroslav. Kollektivní vlastnictví na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 
In: Právny obzor, 1930, roč. 13, s. 120; ŠTENPIEN, ref. 3, s. 77.
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v 16. a 17. storočí. Rozsah exploatácie spolu s nie vždy odbornými zásahmi v le-
soch zapríčinili rapídny úbytok lesnej plochy na území Slovenska, na čo možno 
asi najlepšie poukázať na príklade územia Oravy. Kým v najstarších dobách po-
krývali lesy zhruba 90 % povrchu Oravy, tak v dôsledku intenzívnej ťažby dreva 
v období od 17. do konca 18. storočia klesla výmera lesnej pôdy len na približne 
1/3 jej pôvodnej rozlohy.18 Situácia bola mnohokrát natoľko alarmujúca, že sto-
ličné úrady boli nútené samy zjednať nápravu a zasiahnuť priamo v šľachtických 
lesoch. Svedčí o tom aj zavedenie nútenej správy úradmi Turčianskej stolice 
v roku 1805 na lesoch zemianskeho komposesorátu rodu Jesenských v chotári 
Horného Jasena. V prvej etape takáto správa stoličných úradov znamenala iba 
povinnosť vlastníkov lesa predkladať evidenciu o jednotlivých traktoch lesnej 
pôdy, ich využívaní a regulácii. Po opakovanom zistení zanedbania úloh lesnej 
správy zo strany vlastníkov však bol v rokoch 1816-1817 ustanovený hájnik  
a stoličný správca (lat. sequestri curator), ktorí mali až do zlepšenia stavu lesov 
dohliadať na dodržiavanie úloh ich správy. Správca bol pritom oprávnený kom-
posesorom obmedziť právo ťažby dreva, ktoré navyše mohli užívať len pre svoju 
vlastnú potrebu a nie na obchodné účely, a za porušenie povinností riadneho 
hospodárenia bol správca oprávnený vyberať aj pokuty, z ktorých 2/3 tvori-
li jeho mzdu.19 K zlepšeniu situácie v lesoch neprispelo ani prevedenie lesnej 
pôdy do vlastníctva urbariátov po roku 1848. Tie nemali predpoklady na výkon 
odbornej správy lesov a preto výrub a devastácia lesov pokračovala ďalej. Štát 
preto pristúpil k prijatiu zák. čl. XXXI/1879 (lesný zákon) a následne aj zák. čl. 
XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a hôľ, ako aj 
o úprave hospodárskej správy spoločne užívaných lesov a hôľ, ktoré sú nediel-
nym vlastníctvom komposesorátov a bývalých urbarialistov. Najmä naposledy 
menovaný zákonný článok podstatným spôsobom zasiahol do súkromnovlast-
níckych pomerov komposesorátov zavedením rozsiahlej štátnej správy lesov 
a regulácie lesného hospodárstva.

Čo do svojej povahy nedielneho spoluvlastníctva a úpravy organizácie 
komposesorátnej správy vychádzal zák. čl. XIX/1898 z tradícií, ktoré sa ustálili 

18 ZDYCHA, Pavel. Lesná pozemková reforma na Slovensku v rokoch 1919-1939 a jej súvislos-
ti s minulosťou a súčasnosťou. In: Československá pozemková reforma 1919-1935 a  její me-
zinárodní souvislosti. Sborník příspěvkú z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech  
21. a 22. dubna 1994. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1994, s. 65; 
KAVULJAK, Andrej. Oravský komposesorát. Vznik, dejiny, všeobecné, prírodné a hospodárske 
pomery so vzťahom na lesné hospodárstvo. 2. vydanie. Námestovo: Kubík, 2014, s. 14.

19 SNA, f. Rod Jesenský, k., č. j. 1.
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v priebehu predošlých storočí. Právnym základom komposesorátov boli stanovy, 
ktoré prijímalo valné zhromaždenie komposesorov s postavením najvyššieho 
orgánu. Okrem toho valné zhromaždenie rozhodovalo uzneseniami o hospo-
dárskych záležitostiach komposesorátu s výnimkou jeho scudzenia, reálneho 
rozdelenia alebo zaťaženia, pričom uznesenia boli prijímané väčšinou hlasov 
prítomných komposesorov, počítanou podľa veľkosti ich ideálnych podielov.20 
Štatutárnym orgánom, ktorý konal v mene komposesorátu, zastupoval ho na 
súde a zodpovedal za výkon uznesení valného zhromaždenia bol valným zhro-
maždením volený predseda komposesorátu. Predsedovi mali navyše pri výkone 
uznesení valného zhromaždenia pomáhať valným zhromaždením kreované vý-
konné orgány ako bol správny výbor, lesný gazda, pokladník alebo iní potrební 
funkcionári.21 Ako nóvum k tejto základnej organizačnej štruktúre následne 
pristúpili viaceré prvky štátneho dohľadu a regulácie hospodárskej činnosti 
komposesorátov.

Medzi prvoradé zákonom stanovené povinnosti patrilo upraviť v rámci 
komposesorátnych stanov mimo základné organizačné otázky hlavne pravidlá 
určujúce spôsob speňažovania lesných výrobkov a iného komposesorátneho 
majetku, spôsob vyrubovania a výberu čiastok na úhradu spoločných nákla-
dov od jednotlivých komposesorov, pravidlá nakladania s hmotným majetkom 
a financiami komposesorátu, ako aj pravidlá pre priame užívanie lesného ma-
jetku komposesormi a rozdelenie z neho plynúcich príjmov. Táto v stanovách 
zakotvená úprava hospodárenia pritom nesmela odporovať ustanoveniam  
zák. čl. XIX/1898. Dohľad nad súladom stanov so zákonným článkom pritom 
zabezpečovalo uhorské kráľovské ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré stano-
vy schvaľovalo v poslednej inštancii po ich predchádzajúcom pomerne kompli-
kovanom preskúmavaní zo strany municipiálneho výboru a špecializovaných 
orgánov štátnej lesnej správy (uhorský kráľovský lesný úrad a lesný inšpekto-
rát).22 Štát popri tom všetkom navyše prevzal správu nad hospodárením v tých 

20 Podľa § 28 ods. 3 zák. čl. XIX/1898 pritom platila domnienka, že hlasy neprítomných kom-
posesorov sa rátali k hlasom tých, ktorí na zasadnutí valného zhromaždenia hlasovali za pri-
jatie uznesenia: „O tých, ktorí sa na shromaždenie neustanovili, treba predpokladať, že sa pri-
dali k rozhodnutiu väčšiny prítomných.“ TURNER, Adolf – ASZTÉLY, Alexander – KRIŽKO, 
Bohuš. Súkromnoprávne zákony uhorské platné na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Sväzok I.  
Časť prvá: Zákony Súkromnoprávne. Bratislava: Universum, 1926, s. 389.

21 Podrobnosti o organizácii správy a hospodárskej činnosti komposesorátov (a súčasne aj urba-
riátov) je možné nájsť v II. titule zák. čl. XIX/1898 v §§ 25 až 43. Tamže, s. 388 – 392.

22 Problematiku obsahu, prijímania, potvrdenia a prípadnej zmeny stanov upravovali §§ 44 
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komposesorátnych lesoch, ktoré už buď spravoval alebo v tých, v ktorých ne-
bol najneskôr do šiestich mesiacov od účinnosti zák. čl. XIX/1898 ustanovený 
lesný odborný úradník. Nad spravovanými lesmi potom vykonávali rozsiahlu 
právomoc uhorské kráľovské lesné úrady. Tie mohli okrem iného najmä vyho-
tovovať dočasné a dlhodobé hospodárske plány, ktoré potom priamo v teréne 
aj uvádzali do života v procese zužitkovania lesov, ďalej mohli určovať rozsah 
zalesňovacích a iných prác na ochranu lesa, ako aj určovať množstvo a odhadnú 
hodnotu zásob dreva a iných lesných plodín určených na predaj.23 

Na uhorské pomery predstavovalo prijatie zák. čl. XIX/1898 významný zá-
sah štátu do súkromného vlastníctva, a to obzvlášť ak vezmeme do úvahy dovte-
dajší trend relatívneho nezáujmu o dôsledky nespútaného súkromného užíva-
nia a exploatácie lesov. Treba však povedať, že nahromadené problémy plynúce 
z neschopnosti alebo nevôle vlastníkov lesnej pôdy vyrovnať sa s požiadavkou 
efektívneho lesného hospodárenia si toto opatrenie vyžiadali. Svedčí o tom na-
koniec aj vývoj hospodárenia Oravského komposesorátu v druhej polovici 19. 
storočia. Zavedenie novej formy a organizácie lesného hospodárstva Ing. Wilia-
mom Rowlandom v 60. a 70. rokoch 19. storočia prinieslo racionalizáciu metód 
ťažby, spracovania a dopravy dreva a s tým aj zvýšenie príjmov, ktoré bolo mož-
né využiť okrem iného aj na investície do hospodárskej a cestnej infraštruktúry. 
Avšak z dlhodobého hľadiska to nedokázalo vyvážiť nie príliš šťastnú obchodnú 
a personálnu politiku vedenia Oravského komposesorátu. Napríklad prenese-
nie investičného bremena za účelom rozšírenia dopravnej infraštruktúry na veľ-
koodberateľov dreva nakoniec neviedlo k dobudovaniu a revitalizácii lesných 
ciest, zachovanie starých spôsobov predaja dreva na pni v období 10 rokov po 
zavedení novej cenovej regulácie lesným zákonom z roku 1879 prinieslo prinaj-
menšom stagnáciu cien dreva a prepúšťanie lesného personálu po roku 1885 pri 
zachovaní výmery spravovaného lesa priniesla stagnáciu lesného hospodárstva, 

 až 51 zák. čl. XIX/1898. Tamže, s. 392-395. Municipiálny výbor bol najvyšším orgánom územ-
nej samosprávy na úrovni stoličného municípia po prijatí municipiálneho zákonného článku 
XLII/1870. Okrem samosprávnych právomocí sa municipiálny výbor podieľal aj na výkone 
štátnej správy, k čomu pre potreby koordinácie činnosti na tomto úseku spolu s úlohami správ-
neho súdu zriaďoval verejnosprávny výbor ako svoj pomocný orgán. BEŇA, Jozef – GÁBRIŠ, 
Tomáš. Právne dejiny Slovenska I (do roku 1918). Bratislava : VO PraF UK, 2015, s. 167.

23  O orgánoch štátnej lesnej správy a ich kompetenciách pozri §§ 8 až 17 zák. čl. XIX/1898. TUR-
NER, Adolf – ASZTÉLY, Alexander – KRIŽKO, Bohuš. Súkromnoprávne zákony uhorské platné 
na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Sväzok I. Časť prvá: Zákony Súkromnoprávne. Bratislava : 
Universum, 1926, s. 384 – 386.
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trvajúcu až do konca prvej svetovej vojny.24 Náprava takýchto negatívnych ja-
vov zo strany štátu sa preto javila ako prirodzené a účelné riešenie. Utuženie 
štátnej regulácie a kontroly hospodárskeho využívania lesov ale do budúcnosti 
predznamenalo nový trend. A to trend zvýšeného úsilia štátu o prevzatie úplnej 
kontroly nad lesným bohatstvom krajiny, ktorý sa začal veľmi intenzívne preja-
vovať po zániku Rakúsko-Uhorska v roku 1918.

Komposesoráty na ceste ku svojmu zániku
Zrod nového spoločného štátu Čechov a Slovákov v októbri 1918 mal zna-

menať koniec starých spoločenských poriadkov a s tým aj majetkových vý-
sad rakúskej, nemeckej a maďarskej aristokracie. Tomáš Garrigue Masaryk to 
v dobe vrcholiaceho boja za vytvorenie Československej republiky predzna-
menal vo Washingtonskej deklarácii z 18. októbra 1918, v ktorej sa zmieňoval 
o plánoch uskutočniť „dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy; velkostatky 
budou vyvlastněny pro domácí kolonizaci; výsady šlechtické budou zrušeny.“25 
Masarykove slová, vyjadrujúce tiež túžby mnohých Čechov a Slovákov žijúcich 
doma, sa potom dočkali naplnenia v zákonoch o zrušení šľachtických titulov 
a z neho plynúcich výsad a v uzákonení pozemkovej reformy. Vo svetle týchto 
opatrení boli potom zemianske komposesoráty vnímané ako nadbytočný ana-
chronizmus a relikt feudalizmu. No aj napriek revolučnej nálade počas prvých 
rokov mladej republiky nebol komposesorát ako právny inštitút a hospodársky 
útvar okamžite zlikvidovaný.

Recepcia bývalých noriem uhorského práva do československého právne-
ho poriadku v praxi umožnila zemianskym komposesorátom nerušene prečkať 
bezprostredný vznik Československej republiky. Zrušenie šľachtických titulov 
v decembri 1918 však jasne deklarovalo vzťah nového štátu k cudzozemským 
aristokratickým vlastníkom lesnej pôdy, ktorí zo šíriacich sa hesiel o „odčinení 
Bielej Hory“ mohli vytušiť, že komposesorátne lesy sa stanú jedným z hlav-
ných cieľov záujmu štátu.26 No vzhľadom na prebiehajúcu mierovú konferenciu 

24 KAVULJAK, Andrej. Oravský komposesorát. Vznik, dejiny, všeobecné, prírodné a hospodárske 
pomery so vzťahom na lesné hospodárstvo. 2. vydanie. Námestovo: Kubík, 2014, 166 – 167.

25 GRONSKÝ, Jan. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I. 1918 – 1945. 
Praha: Karolinum, 2005, s. 37.

26 Agrárnický politik a neskorší predseda Štátneho pozemkového úradu Karel Viškovský sa 
otvorene vyjadril, že pozemkovú reformu považuje za „dílo politické odvety a odčinění křivd 
pobělohorských.“ PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu. Svazek 1. Praha: Academia, 2003,  
s. 545. Sociálny demokrat František Modráček zasa na pôde Revolučného národného zhro-
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v Paríži ešte nebola uzatvorená otázka ustálenia štátnych hraníc a nakladania 
s majetkom cudzích štátnych príslušníkov na území Československa a okrem 
toho vyššiu prioritu mala realizácia pozemkovej reformy na poľnohospodárskej 
pôde.27 Je síce pravda, že poľnohospodárska pôda zemianskych komposesorá-
tov bola týmito opatreniami taktiež okrajovo zasiahnutá v súvislosti s likvidá-
ciou prežívajúcich feudálnych pomerov dedičného nájmu (tzv. dlhodobej áren-
dy) dvorských želiarov na základe zákona č. 318/1919 Zb. z. a n. o zaistení pôdy 
drobným árendátorom. Čo do rozsahu však nedošlo k drastickým zmenám vo 
veľkosti komposesorátnych majetkov, nakoľko poľnohospodárska pôda tvorila 
len minimum ich pôdneho fondu a pasienky v porovnaní s lesmi neprinášali 
zásadnejší hospodársky osoh. Ako príklad možno opäť uviesť Oravský kom-
posesorát. Ten v rozmedzí rokov 1922-1923 na základe zákona č. 318/1919 Zb. 
z. a n. v rámci tzv. pasienkovej akcie odpredal bývalým urbárskym poddaným, 
jednotlivcom a pasienkovým spoločenstvám v 32 oravských obciach približne 
5 220 ha pastvín aj s lesom z celkovej výmery 40 912,30 ha komposesorátnej 
lesnej a poľnohospodárskej pôdy.28 Zemianske komposesoráty však nemali os-
tať mimo politického diškurzu dlho. O uskutočnení lesnej reformy sa nakoniec 
začalo otvorene hovoriť už na jar 1921.

Predseda Štátneho pozemkového úradu Karel Viškovský v  rámci Progra-
mu provádění pozemkové reformy z apríla 1921 načrtol základný rámec usku-
točňovania lesnej reformy. Lesná pôda síce mala byť v rámci celej republiky 
podrobená záboru v  intenciách limitov stanovených tzv. záborovým záko-
nom č. 215/1919 Zb. z. a n. Výnimku však podľa § 3 ods. 2 záborového zákona  

maždenia ako spravodajca tzv. záborového zákona č. 215/1919 Zb. z. a n. vo svojom expozé 
na schôdzi pléna dňa 16. apríla 1919 uviedol, že „...těmito několika paragrafy škrtáme z příštích 
dějin českého národa pozemkovou aristokracii vůbec. Dnešním dnem zbavujeme se jednou pro 
vždy té aristokracie, která hrála v dějinách našeho národa jistě neslavnou úlohu a zvláštně smut-
nou úlohu po bitvě na Bílé Hoře až do dneška.“ Dostupné na internete: <http://www.nrsr.sk/dl/
Browser/Document?documentId=11716>

27 Podrobnosti o medzinárodnoprávnom rámci medzivojnovej československej pozemkovej re-
formy pozri napr.: VONDRUŠKA, Edvard. Čsl. pozemková reforma s hlediska mezinárodního 
práva. In: Slovník veřejného práva československého. Svazek 3: P-R. Praha : Eurolex Bohemia, 
2000, s. 401 – 405.

28 KAVULJAK, Andrej. Oravský komposesorát. Vznik, dejiny, všeobecné, prírodné a hospodárske 
pomery so vzťahom na lesné hospodárstvo. 2. vydanie. Námestovo: Kubík, 2014, s. 13, 94; KA-
VULJAK, Andrej. Monografia a ocenenie veľkostatku Orava dľa stavu zo dňa 15.VI. 1919. Dol-
ný Kubín: Kníhtlačiareň Jána Trnhóczyho v Dolnom Kubíne, 1922, s. 2. O pomeroch dvorských 
želiarov a zákone č. 318/1919 Zb. z. a n. pozri napr.: HORÁK, Jaroslav. Urbárské a příbuzné 
poměry na Slovensku. In: Právny obzor, 1923, roč. 6, s. 271 – 286.
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predstavovala lesná pôda zemianskych komposesorátov a urbárskych obcí, 
o  ktorej osude mal rozhodnúť osobitný zákon.29 Ten nakoniec v  medzivoj-
novom období nebol prijatý a tak došlo k pozoruhodnej situácii, kedy sa na 
základe tzv. prídelového zákona č. 81/1920 Zb. z. a n. popri verejnoprávnych  
a súkromnoprávnych korporáciách a jednotlivcoch mohli o prídel lesov, lúk  
a pasienkov uchádzať aj zemianske komposesoráty. Tie, ktoré túto možnosť vy-
užili, sa dokonca dočkali pomoci zo strany niektorých štátnych lesných radcov 
a prídelových komisárov. Viacerí z nich totiž kritizovali prax prioritného prí-
delu lesnej pôdy župám, okresom či obciam, ktoré neprejavovali väčšiu snahu 
o ochranu a obnovu lesov ale naopak lesy spravidla iba exploatovali za účelom 
krytia rozpočtového deficitu alebo sanácie iných hospodárskych ťažkostí.30 Aj 
napriek tejto podpore však z celkového hľadiska prevládla tendencia obmedziť 
prídel lesnej pôdy komposesorátom, lesným družstvám a urbariátom, nakoľko 
štát u týchto subjektov nemal úplnú istotu, že budú dôsledne sledovať verejný 
a národohospodársky záujem na využívaní lesov.31 Aby však túto istotu získal, 

29 Znenie § 3 ods. 2 záborového zákona bol výsledkom jednej z pripomienok Klubu slovenských 
poslancov, ktoré na zasadnutí Revolučného národného zhromaždenia 16. apríla 1919 pred-
niesol Ferdiš Juriga: „...urbárnym majetkom rozumie sa na Slovensku majetok taký, ktorý mali 
bývalí sedliaci od panstva ako spoločný majetok. Ako spoločný majetok, ktorý patrí tým urbár-
nym obciam, nikdo by nezamýšľal ho vyvlastniť, poneváč je to majetok pracujúceho ľudu. Mnohé 
obce urbárne majú pašienky, ktoré obsahujú 500-600 ha; ako by to vypadalo, keď by jedna obec 
urbárna bola niekdy rozorala tento spoločný majetok, a niekdo z tohoto spoločného majetku si 
kúpil horu, alebo veľké lúky. Tedy urbárny majetok sa stal súkromným a mohlo by sa stať, že 
urbárneho majetku má 300-400 ha a súkromného zase 300-400 ha. Aby nám neušiel, musíme 
naňho najsť nejaký lepší háček. Podobne tiež pri kompossessiorátoch je treba, aby zemanské kom-
possessioráty, ktoré sú spoločným majetkom malých zemedelcov, ktorí schudobneli a nie sú tými 
bývalými veľkými pány a sami vzdelávajú zem. Ale sú také kompossessioráty, kde niektoré rodiny 
aristokratické o 20-25 členoch vládnu nejakým majetkom, zvolia si seniora, ktorý to vedie. Jestli by 
sme to všeobecne vyriekli, že kompossessioráty by sa mohly vyvlastniť, je prirodzená vec, žežiad-
neho vykorisťovateľa nemôžeme nechať,aby i na ďalej ostal na šiji nášho národa. Len vo chvatu 
stylisácie nenapadlo to všetkým,že je to nedostatočne zreteľné.“ [online] Dostupné na internete: 
<http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=11722>

30 Pre viac podrobností o lesnej reforme pozri: KORIMOVÁ, Gabriela. Názorová polarizácia les-
níckej verejnosti v otázkach koncepcie a realizácie lesnej reformy v rokoch 1918 – 1938. In: 
Československá pozemková reforma 1919 – 1935 a její mezinárodní souvislosti. Sborník příspěvkú 
z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 21. a 22. dubna 1994. Uherské Hradiště : 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1994, s. 61 – 63.

31 ZDYCHA, Pavel. Lesná pozemková reforma na Slovensku v rokoch 1919-1939 a jej súvislosti 
s minulosťou a  súčasnosťou. In: Československá pozemková reforma 1919-1935 a  její me-
zinárodní souvislosti. Sborník příspěvkú z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech  
21. a 22. dubna 1994. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1994, s. 66.



197

štát pokračoval v už dávno nastavenom trende postupného preberania kontroly 
nad lesmi v súkromnom vlastníctve. Najlepším príkladom takéhoto postupu, 
ktorý však v porovnaní s obdobím pred rokom 1918 mal odlišné motívy, je opäť 
Oravský komposesorát.

Uhorský kráľovský fiscus (resp. erár) v rámci Oravského komposesorátu 
prvýkrát nadobudol podiel vo výške 17,857140 % až po roku 1678, a to v súvis-
losti s konfiškáciou podielov osnovateľov protihabsburského povstania Imricha 
Thököliho a Štefana Petrőczyho. Až do konca 19. storočia sa tento stav menil 
len veľmi pozvoľna, kedy sa do roku 1898 podiel štátu vďaka kúpe, darova-
niu či dedeniu zvýšil na 22,610919 %. Ku 15. júnu 1919 prevzala štátny podiel 
v Oravskom komposesoráte Československá republika ako nástupnícky štát Ra-
kúsko-Uhorska a to v jeho vtedajšej veľkosti 24,600555 %. Keďže v danom čase 
ešte stále disponovali majoritou podielov prevažne príslušníci bývalej uhorskej 
šľachty, vrátane významných rodov Pálffyovcov (20,328025 %) a Eszterházyov-
cov (20,008782 %), Ministerstvo pôdohospodárstva začalo za účelom zabez-
pečenia majority pre Československú republiku postupne odkupovať podiely 
minoritných podielnikov.32 

Zo strany štátu išlo o veľmi dobre zvolenú taktiku, ktorá už v 20. rokoch 
slávila úspechy. Za daných spoločensko-politických okolností, kedy štát stále 
citeľnejšie zasahoval do spoločenského a majetkového postavenia cudzozemskej 
aristokracie, bolo prirodzené, že minoritní komposesori uprednostnili jednora-
zový zisk z odpredaja svojho podielu pred neistým budúcim ziskom.33 Česko-
slovenskej republike sa tak už v roku 1925 podarilo získať nadpolovičnú väčšinu 
podielov a spolu s ňou aj rozhodujúci hlas pri riadení hospodárskych záležitostí 
Oravského komposesorátu. Dedičia podielu po zosnulom Jozefovi Pálffym st., 
jeho mladší synovia Peter a Karol Pálffyovci, nakoniec svoje podiely odpreda-
li štátu v priebehu rokov 1930 – 1931.34 K odchodu posledného významného 

32 KAVULJAK, Andrej. Oravský komposesorát. Vznik, dejiny, všeobecné, prírodné a hospodárske 
pomery so vzťahom na lesné hospodárstvo. 2. vydanie. Námestovo: Kubík, 2014, s. 8, 10-13, 185; 
KAVULJAK, Andrej. Monografia a ocenenie veľkostatku Orava dľa stavu zo dňa 15. VI. 1919. 
Dolný Kubín : Kníhtlačiareň Jána Trnhóczyho v Dolnom Kubíne, 1922, s. 1, 41; SNA, f. Správny 
výbor Oravského komposesorátu (ďalej SVOK), k., č. j. 2, 3.

33 K celkovému postoju voči aristokracii a postupu Československa voči cudzokrajným šľachtic-
kým rodom na príklade zásahov voči rodovému panstvu Pálffyovcov pozri štúdiu: HUPKO, 
Daniel. Rozpad a osudy majetkového domínia Jozefa Pálffyho st. (1853 – 1920) v období prvej 
Československej republiky. In: SOKOLOVIČ, Peter et al. Zmeny v pozemkovom vlastníctve  
v 20. storočí. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016, s. 30 – 52.

34  Tamže, s. 47 – 49; SNA, f. SVOK, k., č. j. 2, 3.
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šľachtického podielnika, majorátu rodu Eszterházy, došlo až za éry vojnového 
Slovenského štátu. Na základe výsledkov medzinárodných rokovaní medzi Slo-
venským štátom a Maďarským kráľovstvom z februára 1942, ktorých predme-
tom boli otázky majetkovej kompenzácie za zásahy do pozemkového vlastníctva 
slovenských obyvateľov na Maďarsku odstúpenom území južného Slovenska, 
mohol Slovenský štát vykúpiť podiely maďarských občanov v Oravskom kom-
posesoráte, ktoré mali podľa odhadov zodpovedať výmere 12 000 katastrálnych 
jutier (t. j. 6 906 ha) lesnej pôdy.35 Eszterházyovský podiel bol potom Sloven-
ským štátom odkúpený na základe zmluvy z 10. júla 1943, čím štát v Orasvkom 
komposesoráte získal drvivú väčšinu podielov o celkovej veľkosti 99,374794 %.36 

Napriek kritike lesníckych pracovníkov a odbornej verejnosti, ktorí spo-
ločne odsudzovali poštátňovanie lesnej pôdy najmä s poukazom na historic-
ky podložený význam kolektívneho obhospodarovania lesov na Slovensku37,  

35 K tomu pozri časť B bod 2. vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 155/1942 Sl. z. o dohode 
medzi slovenskou vládou a maďarskou kráľovskou vládou o platbách súvisiacich s niektorý-
mi pozemkovo-politickými opatreniami, ktoré sa už previedly alebo sa ešte prevedú a bod 2. 
písm. c) záverečnej zápisnice o medzištátnych rokovaniach, ktorá tvorí súčasť tejto dohody. Pri 
prepočte v dohode uvedených plošných jednotiek sa vychádzalo z pomeru 1 katastrálne jutro 
= 0,5755 ha. HÚŠČAVA, Alexander: Poľnohospodárske miery na Slovensku. Bratislava: Vyda-
vateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1972, s. 100. Mechanizmus obligatórneho výkupu pôdy vo 
vlastníctve maďarských občanov potom detailne upravoval zákon č. 157/1942 Sl. z., ktorým sa 
vykonáva slovensko-maďarská Dohoda o pozemkovo-politických opatreniach.

36 Súhrn najvýznamnejších zmien vo veľkosti štátneho podielu v Oravskom komposesoráte po 
roku 1918 s ich stručným odôvodnením zachytáva nasledujúca tabuľka:

Rok Podiel štátu Dôvod zmeny vo veľkosti podielu
1919 24,600555 % ČSR nastupuje na miesto uhorského kráľovského eráru
1925 51,767987 % Odkúpenie podielov cudzozemských minoritných komposesorov
1928 56,953260 % Odkúpenie podielov cudzozemských minoritných komposesorov
1930 57,349580 % Odkúpenie podielov cudzozemských minoritných komposesorov
1931 77,677605 % Odkúpenie podielov Petra a Karola Pálffyovcov za 11 500 000 Kčs
1938 78,078690 % Odkúpenie podielov cudzozemských minoritných komposesorov
1939 78,093593 % Odkúpenie podielov cudzozemských minoritných komposesorov
1943 99,374794 % Prevzatie podielu majorátu rodu Eszterházy za 15 183 503 Ks

 Údaje použité v tabuľke boli čerpané z nasledovných zdrojov: KAVULJAK, Andrej. Oravský 
komposesorát. Vznik, dejiny, všeobecné, prírodné a hospodárske pomery so vzťahom na lesné 
hospodárstvo. 2. vydanie. Námestovo: Kubík, 2014, s. 10, 13, 185; SNA, f. SVOK, k., č. j. 2, 3, 7, 
8, 10, 11.

37 KORIMOVÁ, Gabriela. Názorová polarizácia lesníckej verejnosti v otázkach koncepcie a reali-
zácie lesnej reformy v rokoch 1918 – 1938. In: Československá pozemková reforma 1919 – 1935 
a její mezinárodní souvislosti. Sborník příspěvkú z mezinárodní vědecké konference konané ve 
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nemali ingerencie štátu nutne negatívne dôsledky. Zlepšenie výsledkov lesného 
hospodárstva, ako aj celkovej hospodárskej kondície Oravského komposesorátu 
od polovice 20. rokov po nástupe štátnych nominantov do správneho výboru 
svedčia o tom, že štát vedel efektívne hospodáriť s rozľahlými oravskými les-
mi. V tomto smere treba najprv určite zmieniť neodškriepiteľný fakt, že mno-
hé kroky ku racionalizácii a modernizácii lesného hospodárstva sa uskutočnili 
už v druhej polovici 19. storočia. Počas 60. rokov 19. storočia boli napríklad 
opravené a modernizované viaceré vodné nádrže a plavebné komory, určené na 
prepravu dreva po rieke Orava a v rokoch 1867, 1896 a 1917 sa investovalo do 
výstavby viacerých tratí lesnej železnice.38 Na mnohých modernizačných pro-
jektoch mal účasť aj gróf Jozef Pálffy st., ktorý bol riaditeľom Oravského kom-
posesorátu v období rokov 1896 až 1922. Maximalizácia hospodárskeho úsilia 
však sledovala hlavný cieľ v podobe maximalizácie zisku, ktorý by bolo možné 
rozdeliť medzi komposesorov, k čomu nakoniec smerovali aj snahy grófa Pálffy-
ho.39 Hlavný zreteľ na finančný prospech komposesorov však v mnohom zbrzdil 
rozvoj lesného hospodárstva a až zákroky a investície vynaložené správnym vý-
borom pod vedením štátnych nominantov umožnili po roku 1925 dokončenie 
viacerých modernizačných projektov. V tejto súvislosti treba spomenúť najmä 
zintenzívnenie lesného hospodárstva a výroby vo vlastnej réžii, systematizácia 
pracovných miest či dobudovanie lesných ciest a prepojenie lokálnych vicinál-
nych tratí lesnej železnice s železničnou traťou Košice-Bohumín.40 Kontrast 
medzi súkromným a štátnym hospodárením vystupuje do popredia najmä vo 
svetle konkrétnych príkladov ekonomickej štatistiky.

Pre oblasť personálnej politiky bola zásadná snaha štátu o minimalizáciu 
mzdových výdavkov na mimoriadne odmeny pre členov správneho výboru. 
Z dochovaného hlásenia o hospodárskych výsledkoch a vyplácaní mimoriadnych  

dnech 21. a 22. dubna 1994. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1994, 
s. 62.

38 KAVULJAK, Andrej. Oravský komposesorát. Vznik, dejiny, všeobecné, prírodné a hospodárske 
pomery so vzťahom na lesné hospodárstvo. 2. vydanie. Námestovo: Kubík, 2014, s. 143 –144, 
146 – 147.

39 HUPKO, Daniel. Rozpad a osudy majetkového domínia Jozefa Pálffyho st. (1853 – 1920) v ob-
dobí prvej Československej republiky. In: SOKOLOVIČ, Peter et al. Zmeny v pozemkovom vlast-
níctve v 20. storočí. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016,s. 35.

40 KAVULJAK, Andrej. Oravský komposesorát. Vznik, dejiny, všeobecné, prírodné a hospodárske 
pomery so vzťahom na lesné hospodárstvo. 2. vydanie. Námestovo: Kubík, 2014, s. 21 – 22, 143, 
147 – 168.
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odmien za roky 1923/1924 až 1927 je zrejmá snaha o efektívne vynakladanie fi-
nančných prostriedkov. Kým v roku 1923, kedy ešte v správnom výbore zasadali 
aj zástupcovia jednotlivých aristokratických komposesorov, sa náklady správne-
ho výboru (vrátane mimoriadnych odmien pre členov správneho výboru) po-
hybovali vo výške 262 222,10 Kčs, tak od roku 1924 do novembra 1927 sa tieto 
náklady znížili na sumu 12 363,20 Kčs v dôsledku nevyplácania mimoriadnych 
odmien a preplácania len skutočných cestovných nákladov a diét.41 

K šetrnosti v oblasti mzdových výdavkov následne pristúpila obozretnosť 
pri rozhodovaní o upotrebení čistého zisku. Štátne vedenie Oravského kom-
posesorátu si v záujme zlepšenia hospodárskej kondície celého lesného veľko-
statku predsavzalo využiť postupne rastúci čistý zisk na tvorbu investičných 
rezerv pre potrebu realizácie modernizačných projektov, ako aj na zväčšovanie 
rezervného fondu pre potrebu krytia mimoriadnych výdavkov. Zvolená eko-
nomická stratégia mala v konečnom dôsledku jednoznačne pozitívny prínos, 
nakoľko čistý zisk z hospodárenia mal spravidla rastúcu tendenciu a tvorba do-
statočných finančných rezerv pomohla Oravskému komposesorátu ustáť nielen 
obdobie svetovej hospodárskej krízy, ale aj dôsledky mimoriadnych živelných 
katastrof, prehratého sporu s Hornooravskou drevopriemyselnou účastinnou 
spoločnosťou či vyrubenia mimoriadnych daní.42 Štát k naplneniu svojich zá-
merov po roku 1925 využil nadobudnutú majoritu vo valnom zhromaždení, na 
ktorom v rokoch 1924 až 1928 a 1932 až 1939 presadil nevyplatenie podielu 
na čistom zisku jednotlivým komposesorom. Nasledujúca tabuľka s prehľadom 
veľkosti čistého zisku, rezervného fondu a celkovej sumy vyplatených podielov 
na čistom zisku za obdobie rokov 1918 až 1944 naznačujú, že hospodárenie 
štátneho vedenia od roku 1925 nielenže zaistilo v zásade kontinuálnu ziskovosť 
Oravského komposesorátu, ale v rozumnej miere aj podiel ostatných kompose-
sorov na čistom zisku.43

41 V roku 1924 klesli tieto výdavky na sumu 85 862,30,- Kčs, v roku 1925 už na 38 474,60 Kčs 
a v roku 1926 na 14,665,90 Kčs. Hlásenie riaditeľa Oravského komposesorátu, Ing. Nikodéma 
Panáka, teda naznačuje, že reálne náklady na činnosť správneho výboru sa mohli pohybovať 
približne vo výške medzi 10 až 15 000 Kčs. SNA, f. SVOK, k., č. j. 2.

42 Pre podrobnosti o spore s Hornooravskou drevopriemyselnou účastinnou spoločnosťou, dô-
sledkoch živelných pohrôm, či vyrubení mimoriadnych daní pozri najmä zápisnice z Valného 
zhromaždenia Oravského komposesorátu z rokov 1934, 1935 a 1941 a hlásenie o škodách spô-
sobených víchricou v roku 1939. SNA, f. SVOK, k., č. j. 4, 7, 9.

43 Údaje v  tabuľke boli čerpané z nasledovných zdrojov: KAVULJAK, Andrej. Monografia  
a ocenenie veľkostatku Orava dľa stavu zo dňa 15.VI. 1919. Dolný Kubín: Kníhtlačiareň Jána 
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Rok Čistý zisk (+)
Čistá strata (–)

Rezervný fond ∑ podielov na čistom zisku, 
vyplatených všetkým  
komposesorom

Vedenie Oravského komposesorátu v rukách majority súkromných spoluvlastníkov

1918 + 1 901 933,- – -

1919 + 3 513 771,- – 2 940 892,45,-

1920 + 61 276,- – 2 938 247,37,-

1921 + 2 707 151,- – 2 938 247,37,-

1922 + 2 338 632,43,- – 2 531 686,87,-

1923 - 1 799 087,37,- – 2 473 563,17,-

1924 - 939 929,07,- – Podiel na zisku sa nevyplácal

Vedenie Oravského komposesorátu v rukách štátu

1925 + 590 145,91,- – Podiel na zisku sa nevyplácal

1926 + 128 277,50,- – Podiel na zisku sa nevyplácal

1927 + 2 030 764,54,- 8 363 003,44,- Podiel na zisku sa nevyplácal

1928 – 10 444 476,43,- Podiel na zisku sa nevyplácal

1929 + 4 275 909,50,- – 3 860 454,85,-

1930 + 5 190 499,40,- 9 921 483,- 3 577 035,80,-

1931 + 1 032 922,85,- 6 190 588,35,- 1 490 431,65,-

1932 + 210 128,- 4 964 028,40,- Podiel na zisku sa nevyplácal

1933 + 276 301,05,- 3 844 892,20,- Podiel na zisku sa nevyplácal

1934 + 99 147,95,- 4 094 640,90,- Podiel na zisku sa nevyplácal

1935 + 265 938,65,- 3 978 640,45,- Podiel na zisku sa nevyplácal

1936 + 2 658 483,95,- 4 059 894,20,- Podiel na zisku sa nevyplácal

1937 + 4 082 512,50,- 4 059 894,20,- Podiel na zisku sa nevyplácal

1938 + 3 084 250,- (odhad) 4 059 894,20,- Podiel na zisku sa nevyplácal

Trnhóczyho v Dolnom Kubíne, 1922, s. 38-39 (Údaje na s. 39, ktoré zachytávajú obdobie rokov 
1919 až 1922 boli v tabuľke na danej strane dopísané rukou. K tomu pozri výtlačok citovaného 
diela, uložený v SNA, f. SVOK, k., č. j. 11.); SNA, f. SVOK, k., č. j. 2-11. Pri údajoch o čistom 
zisku za roky 1918 až 1922 sú sumy uvádzané v Rakúsko-Uhorských korunách podľa údajov 
z Kavuljakovej monografie o ohodnotení Oravského komposesorátu, za roky 1923 až 1939 sú 
údaje uvádzané v Československých korunách a za roky 1939 až 1944 v Slovenských korunách 
tak, ako sú uvádzané v citovaných archívnych dokumentoch. Ak v príslušnej rubrike tabuľky 
nie je uvedená žiadna hodnota (-), tak pre daný rok neboli patričné údaje dostupné. 
V rubrike „rezervný fond“ treba uvedené údaje brať len ako orientačné, nakoľko zápisnice 
z valného zhromaždenia a najmä zápisnice zo zasadnutia správneho výboru obsahovali údaje 
odzrkadľujúce stav k rôznym obdobiam kalendárneho roka a preto nebolo možné pre každý 
hospodársky rok zachytiť veľkosť rezervného fondu k jednému termínu.
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Rok Čistý zisk (+)
Čistá strata (–)

Rezervný fond ∑ podielov na čistom zisku, 
vyplatených všetkým  
komposesorom

1939 + 5 917 696,50,- 3 462 812,10,- Podiel na zisku sa nevyplácal

1940 + 5 781 051,75,- 4 304 761,80,- 410 000,-

1941 + 6 536 273,55,- 3 462 812,10,- 745 786,35,-

1942 + 3 403 818,- – Podiel na zisku sa nevyplácal

1943 + 1 735 648,05,- – –

1944 + 1 860 400,- (odhad) – –

Napriek všetkým revolučným heslám o pozemkových reformách, odplate 
voči cudzej šľachte či odstránení pozostatkov feudalizmu prežili komposesoráty 
éru medzivojnovej Československej republiky a vojnového Slovenského štátu 
v zásade bez citeľnejšej ujmy. Všetko sa ale malo zmeniť po skončení druhej 
svetovej vojny, kedy boli na mocenskom vzostupe českí a slovenskí komunisti, 
presadzujúci myšlienku socialistickej prestavby krajiny. Rok 1945 bol začiatkom 
procesu postupného prechodu od kapitalistického k socialistickému spoločen-
sko-ekonomickému zriadeniu, čo sa v oblasti lesného hospodárstva prejavilo 
najmä v súvislosti s odštartovaním novej pozemkovej reformy. Tá v intenciách 
XI. časti Košického vládneho programu z apríla 1945 predstavovala tak z ideo-
logického, ako aj praktického hľadiska čiastočné znárodnenie pôdy.44 

Koncept iba čiastočného znárodnenia pôdy bol podmienený silnými sú-
kromnovlastníckymi tradíciami na vidieku spolu s vnútropolitickými, sociál-
nymi a hospodárskymi podmienkami v povojnovom Československu. V prvej 
etape pozemkovej reformy, ktorá sa niesla v znamení konfiškácie pôdy Nemcov, 
Maďarov a domácich zradcov a kolaborantov, tak bola znárodnená najmä les-
ná pôda. Výmera lesnej pôdy v štátnom vlastníctve sa tak na Slovensku zväč-
šila z pôvodných 440 585 ha o ďalších 201 495 ha skonfiškovaných lesov, čo  

44 XI. časť Košického vládneho programu (úryvky): „Bude zřízen Národní pozemkový fond. Do 
Národního pozemkového fondu vejde veškerá půda, budovy, mrtvý i živý inventář, pokud patřil: 
německým a maďarským šlechticům a velkostatkářům bez rozdílu státní příslušnosti, jakož i ob-
čanům nepřátelských států...německým a maďarským občanům Československé republiky, kteří 
aktivně napomáhali rozbití a okupaci Československa; ostatním občanům Československa, kteří 
zradili národ... Výše uvedený majetek bude konfiskován bez náhrady. ...Zemědělská půda, nachá-
zejíci se v dispozici Národního pozemkového fondu, bude rozdělena... Za půdu, která se dává do 
vlastnictví přídělce, bude brána na účely zvelebení zemědělství mírná úplata...“ GRONSKÝ, Jan. 
Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II. 1945 – 1960. Praha : Karoli-
num, 2006, s. 30.



203

predstavovalo nárast podielu štátom vlastnenej lesnej pôdy na celkovej výmere 
lesnej pôdy na Slovensku z 25 na 36 % do roku 1947.45 Napriek týmto zásad-
ným zmenám vo vlastníckych vzťahoch k lesnej pôde ešte nedošlo k zrušeniu 
komposesorátov, s výnimkou Oravského komposesorátu. Ten bol nariadením 
Slovenskej národnej rady (ďalej len „SNR“) č. 78/1945 Zb. nar. SNR o zániku 
Oravského komposesorátu zrušený, pričom zvyšné podiely v súkromnom vlast-
níctve komposesorov boli znárodnené buď za súčasného poskytnutia náhra-
dy alebo bez jej poskytnutia ak išlo o Nemcov, Maďarov či domácich zradcov 
a kolaborantov, ktorých majetok podliehal konfiškácii podľa predpisov SNR 
o výkone pozemkovej reformy.

Nasledujúce dve etapy povojnovej pozemkovej reformy ďalej ukrajovali 
z pozemkového fondu komposesorátov. Revíziou medzivojnovej pozemkovej 
reformy, ktorá sa uskutočnila v rozmedzí rokov 1947 až 1949, bolo vyvlastne-
ných ďalších 238 852 ha lesnej pôdy a vyvlastnením pôdy nad výmeru 50 ha 
podľa ustanovení zákona č. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej reforme (trvalej 
úprave vlastníctva k poľnohospodárskej a lesnej pôde) bolo vyvlastnených do-
datočných približne 200 000 ha lesnej pôdy, čím sa do roku 1958 podiel štá-
tom vlastnenej pôdy na celkovej výmere lesnej pôdy na Slovensku zvýšil na  
62,55 %.46 Tento trend pokračoval aj po uchopení moci komunistami vo feb-
ruári 1948, kedy sa pozornosť vládnucej garnitúry explicitne zamerala na kom-
posesoráty a im podobné právne a hospodárske útvary, vlastniace stále nezane-
dbateľné rozlohy lesov a pasienkov.

45 K otázkam znárodnenia pôdy z hľadiska marxisticko-leninskej filozofie pozri najmä: Politická 
ekonómia. Učebnica. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1955, s. 366 – 367; 
Politicko-ekonomický slovník. Bratislava: Pravda, 1974, s. 366; Slovník vědeckého komunismu. 
Praha: Svoboda, 1978, s. 302 –303. O praktických aspektoch prvej etapy pozemkovej reformy 
a štatistických údajoch o konfiškácii lesnej pôdy pozri najmä: PRŮCHA, Václav. Hospodářské 
dějiny Československa v 19. a 20. století. Praha: Svoboda, 1974, s. 233 – 234, 239 – 243; Expozé 
prvého námestníka povereníka pôdohospodárstva a lesného hospodárstva, Františka Tupíka, 
na 22. schôdzi SNR 11. marca 1958 pri príležitosti prijímania zákona SNR č. 2/1958 Zb. nar. 
SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, 
komposesorátov a podobných útvarov. Stenografická správa o priebehu 22. schôdzky Slovenskej 
národnej rady 11. a 12. marca 1958 v Bratislave. [online] Bratislava: Merkantilné tlačiarne, n. p.,  
1958, s. 8. Dostupné na internete: < http://www.nrsr.sk/dl/Browser/DsDocumentVariant?do-
cumentVariantId=28749&fileName=zazn.pdf&ext=pdf>

46 Stenografická správa o priebehu 22. schôdzky Slovenskej národnej rady 11. a 12. marca 1958 
v Bratislave. [online] Bratislava: Merkantilné tlačiarne, n. p., 1958, s. 8. Dostupné na internete:  
<http://www.nrsr.sk/dl/Browser/DsDocumentVariant?documentVariantId=28749&fileNa-
me=zazn.pdf&ext=pdf> s. 8.
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Pod heslom odstránenia feudálnych reliktov, brzdiacich rozvoj poľnohos-
podárskej výroby a s cieľom zveľadenia hospodárskej základne malých a stred-
ných roľníkov bol v nadväznosti na zahájenie kolektivizácie poľnohospodárstva 
v apríli 1949 prijatý zákon SNR č. 81/1949 Zb. nar. SNR o úprave právnych po-
merov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podob-
ných právnych útvarov.47 Na jeho základe boli zrušené tie komposesoráty, na 
ktorých pasienkový majetok sa vzťahovala úprava zák. čl. X/1913 o nedielnych 
spoločných pastvinách. Pasienky zrušených komposesorátov sa previedli do 
vlastníctva jednotných roľníckych družstiev, nachádzajúcich sa v danom územ-
nom obvode, a to ku dňu ich vzniku. Tí vlastníci komposesorátnych podielov, 
ktorí boli výkonnými roľníkmi48, svojou účasťou mohli prispieť k naplneniu cie-
ľov miestneho družstva alebo v jeho obvode aspoň chovali dobytok, sa následne 
mohli stať jeho členmi. Podľa štatistiky vypracovanej Štátnym štatistickým a plá-
novacím úradom sa tento zákon k roku 1949 dotkol 248 vlastníkov komposeso-
rátnych podielov, ktorí na Slovensku dohromady vlastnili 14 214,85 ha pasien-
kov.49 Zmienený zákon SNR formálne zakotvoval nárok bývalých vlastníkov  

47 V tomto zmysle sa vo svojom expozé na zasadnutí SNR vyjadril vtedajší povereník pôdohos-
podárstva a pozemkovej reformy, Michal Falťan: „Už celé desaťročia volá sa po úprave a riešení 
týchto vyše storočných zvyškov feudálnych čias, ktoré boly prekážkou rozvoja našej poľnohospo-
dárskej výroby, najmä povznesenia dobytkárstva. ... riešenie otázky urbárskych a spoločných pa-
sienkov je v záujme malých a stredných roľníkov. ...Prerokovávaná osnova zákona je organickým 
doplnkom nedávno vydaného zákona o jednotných roľníckych družstvách. Naša osnova naväzuje 
priamo na tento zákon tým, že urbárske, spoločné a spoločne užívané pasienky prechádzajú na 
jednotné roľnícke družstvá. ...Činnosť jednotného roľníckeho družstva bude sa môcť rozšíriť i na 
rôzne opatrenia na zvýšenie úrodnosti pozemkov... Jednotné roľnícke družstvo bude vyvíjať sta-
rostlivosť o zveľadenie živočíšnej výroby... Starostlivosť jednotných roľníckych družstiev bude sa 
môcť rozvíjať i v smere zveľaďovania lesnej výroby, najmä vysádzaním pustých plôch, organizo-
vaním odvozu dreva a sberu lesných plodín.“ Stenografický zápis o priebehu 9. zasadnutia pléna 
Slovenskej národnej rady, ktoré bolo dňa 7. apríla 1949 v Bratislave. [online] B. m., b. r., b. v.,  
s. 29 – 30. Dostupné na internete: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/DsDocumentVariant?docu-
mentVariantId=42505&fileName=zazn.pdf&ext=pdf>

48 Z dikcie § 1 zákona č. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej reforme implicitne vyplývalo, že výkon-
ným roľníkom bola len tá osoba, ktorá pôdu obrábala sama, prípadne so svojimi rodinnými 
príslušníkmi alebo sa na jej obrábaní aspoň aktívne podieľala. SOUKUP, Tomáš – PETRŮV, 
František. Zákon o nové pozemkové reformě. Trvalá úprava vlastnictví k zemědělské a lesní půdě. 
Praha : Orbis, 1948, s. 47.

49 “Stenografický zápis o priebehu 9. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady, ktoré bolo dňa 
7. apríla 1949 v Bratislave. [online] B. m., b. r., b. v., s. 29 – 30. Dostupné na internete: <http://
www.nrsr.sk/dl/Browser/DsDocumentVariant?documentVariantId=42505&fileName=zazn.pd-
f&ext=pdfs. 32.
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na poskytnutie náhrady za družstvami prevzaté pasienky, ktorá mala byť vy-
rátaná podľa ustanovení zákona č. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej reforme. 
Pravdou však ostáva, že táto náhrada nebola nikdy vyplatená.50

Na rovnakých antifeudálnych a antikapitalistických princípoch bol potom 
vystavaný aj zákon SNR č. 2/1958 Zb. nar. SNR o úprave pomerov a obhos-
podarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov 
a podobných útvarov. Zvyšné komposesoráty na Slovensku v roku 1958 ešte 
stále zaberali zhruba 20 000 ha lesnej pôdy, ktorá bola vo vlastníctve približne 
10 000 majiteľov, deliacich sa o asi 35 000 komposesorátnych podielov.51 Pri-
jatie zákona, ktorý mal odstrániť tieto posledné zvyšky kapitalistických foriem 
vlastníctva a výrobných vzťahov v oblasti lesného hospodárstva bolo preto plne 
v súlade s generálnou líniou výstavby socializmu, vytýčenou už v máji 1949 na 
IX. zjazde Komunistickej strany Československa. Podľa nej mali byť kapitalis-
tické formy vlastníctva a malovýroby potlačené v prospech vytvorenia jediného 
socialistického sektora národného hospodárstva. Jeho základom malo byť štát-
ne a družstevné vlastníctvo, predstavujúce dve formy socialistického vlastníc-
tva výrobných prostriedkov, o ktoré sa mala opierať kolektívne uskutočňovaná 
a mechanizovaná veľkovýroba.52 Slovenský zákonodarca tejto koncepcii učinil 
zadosť tým, že za účelom zaistenia riadneho obhospodarovania lesov, zvýšenia 
ich ochrany a produktivity a zjednotenia právnych pomerov lesnej pôdy v Če-
chách a na Slovensku zákonom SNR č. 2/1958 Zb. nar. SNR zrušil existujúce 
komposesoráty spolu s ostatnými osobitnými útvarmi spoluvlastníctva lesnej 
pôdy.53 V porovnaní s riešením otázky pasienkov však bol zvolený odlišný mo-
dus operandi. 

50 ŠTEFANOVIČ, Milan. Pozemkové právo. Bratislava : EUROUNION, spol. s. r. o., 2004,  
s. 173 – 175.

51 Stenografická správa o priebehu 22. schôdzky Slovenskej národnej rady 11. a 12. marca 1958 
v Bratislave. [online] Bratislava: Merkantilné tlačiarne, n. p., 1958, s. 8. Dostupné na internete:  
<http://www.nrsr.sk/dl/Browser/DsDocumentVariant?documentVariantId=28749&fileNa-
me=zazn.pdf&ext=pdf> s. 8.

52 PRŮCHA, Václav. Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století. Praha: Svoboda, 1974, 
s. 289-290; PRŮCHA, Václav. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl, 
období 1945 – 1992. Brno : Doplněk, 2009, s. 327 – 332.

53 O tom, aký bol účel a ciele zákona SNR č. 2/1958 Zb. nar. SNR pozri expozé spravodajkyne 
poslankyne Žitníkovej a prvého námestníka povereníka pôdohospodárstva a lesného hospo-
dárstva, Františka Tupíka z 22. schôdze SNR. Stenografická správa o priebehu 22. schôdzky 
Slovenskej národnej rady 11. a 12. marca 1958 v Bratislave. [online] Bratislava: Merkantilné 
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Lesná pôda zrušených komposesorátov nebola prevedená do vlastníctva 
jednotných roľníckych družstiev ale iba do obhospodarovania krajských les-
ných správ, ktoré boli štátnymi organizáciami. Obhospodarovanie bolo pre-
zentované ako nová forma socialistického hospodárenia, pri ktorej vlastnícke 
právo pôvodných vlastníkov k štátom obhospodarovanej lesnej pôde nezani-
kalo.54 To nakoniec potvrdzovala aj zásada, podľa ktorej krajská správa lesov 
síce mohla obhospodarovaný les užívať ako vlastník, a  to vrátane požívania 
výnosov z nej plynúcich, no nesmela obhospodarovaný les scudziť ani zaťa-
žiť. Pôvodným vlastníkom bola naopak ponechaná možnosť voľne disponovať 
s ich spoluvlastníckymi podielmi, keďže obhospodarované lesy ostávali aj po 
zániku komposesorátu ako organizačnej formy v ich podielovom spoluvlast-
níctve.55 Čisto z teoretického hľadiska tak došlo k celkom paradoxnej situácii, 
ktorú zákonodarca zjavne nezamýšľal. Právny režim obhospodarovaných lesov 
totiž vzdialene pripomínal feudálne delené vlastníctvo. Na jednej strane stál 
štát, vykonávajúci k obhospodarovanej lesnej pôde užívacie a požívacie práva, 
zodpovedajúce približne stredovekému úžitkovému vlastníctvu (lat. dominium 
utile), a na druhej strane pôvodní vlastníci, ktorých vlastnícke práva k majetko-
vej podstate (podobne ako pri vlastníctve podstaty, lat. dominium directum) boli 
do určitej miery zachované. Ide však len o čisto vonkajšiu podobnosť, ktorá je 
pozoruhodná len z čisto akademického hľadiska, a to pre kontrast s proklamo-
vaným antifeudálnym charakterom prijatých opatrení. Netreba totiž zabúdať, že 
aj keď sa na podielové spoluvlastníctvo pôvodných vlastníkov vzťahovali usta-
novenia Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb., spoluvlastníci v praxi nemali 
možnosť rozhodovať o osude lesov, ale nanajvýš o osude svojich spoluvlast-
níckych podielov. Zákon SNR č. 2/1958 Zb. nar. SNR vo svojom § 4 ods. 2 to-
tiž ustanovil povinnosť krajských lesných správ vykonať pri obhospodarovaní 
lesov všetky hospodárske úpravy a investície potrebné na zabezpečenie alebo 
zveľadenie spoločného lesa aj bez súhlasu jeho vlastníkov. Istou kompenzáciou 
za stratu úžitkov a dosahu na hospodárenie s lesom bolo priznanie nároku na 
náhradu v dreve a výnimočne i v peniazoch. Štát si však ponechal priestor na to, 

tlačiarne, n. p., 1958, s. 8. Dostupné na internete: < http://www.nrsr.sk/dl/Browser/DsDocumen-
tVariant?documentVariantId=28749&fileName=zazn.pdf&ext=pdf> s. 4, 6.

54 Tamže, s. 4
55 K tomu pozri §§ 4 a 9 zákona SNR č. 2/1958 Zb. nar. SNR, ako aj Stenografická správa o priebe-

hu 22. schôdzky Slovenskej národnej rady 11. a 12. marca 1958 v Bratislave. [online] Bratislava: 
Merkantilné tlačiarne, n. p., 1958, s. 8. Dostupné na internete: < http://www.nrsr.sk/dl/Browser/
DsDocumentVariant?documentVariantId=28749&fileName=zazn.pdf&ext=pdf> s. 4.
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aby sa poskytnutiu náhrady vyhol keď v ustanovení § 5 ods. 2 a 3 zákona SNR  
č. 2/1958 Zb. nar. SNR ustanovil výnimku, podľa ktorej sa náhrada neposky-
tovala ak bol les odovzdaný v zlom stave pre nedostatočnú starostlivosť spolu-
vlastníkov alebo ak bol odovzdaný do obhospodarovania jednotným roľníckym 
družstvám.56

Potomkovia komposesorátov v dnešnej dobe
Nežná revolúcia v roku 1989 vytvorila spoločenskú atmosféru priaznivú pre 

obnovenie vlastníckych vzťahov k lesnej pôde, narušených zákonmi z obdobia 
po roku 1945. Prvý významný krok k zmierneniu následkov niektorých ma-
jetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskej a lesnej 
pôdy v období rokov 1948 až 1989, učinilo Federálne zhromaždenie Českej 
a Slovenskej republiky 21. mája 1991 prijatím zákona č. 229/1991 Zb. o úpra-
ve vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, a to 
s  pôsobnosťou na území celej republiky. Ten umožňoval pôvodným vlastní-
kom žiadať jednak o reštituovanie pasienkov, ktoré boli na základe zákona SNR  
č. 81/1949 Zb. nar. SNR bez náhrady prevedené do vlastníctva jednotných roľ-
níckych družstiev, jednak o vydanie lesnej pôdy, ktorá bola na základe zákona 
SNR č. 2/1958 Zb. nar. SNR bez náhrady daná do obhospodarovania krajských 
lesných správ. Vzhľadom na osobitosti právneho režimu pasienkov a  lesnej 
pôdy na Slovensku sa však domáca politická reprezentácia rozhodla spresniť 
podmienky navrátenia týchto nehnuteľností a preto bol 12. júla 1991 prijatý 
zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemko-
vého vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových  

56 Spravodajkyňa zákona SNR č. 2/1958 Zb. nar. SNR, poslankyňa Žitníková, na 22. schôdzi SNR 
uviedla, že „Vzhľadom k tomu, že vlastnícke právo ostáva nedotknuté a že obhospodarovateľ 
prevzal lesný majetok spolu s hmotou na ňom sa nachádzajúcou a berúc do úvahy skutočnosť, že 
investície v lesnom majetku, včítane zalesnenia, sú investície dlhodobé, je spravodlivé, aby časť 
výťažku bola odovzdávaná majiteľom podielov. Preto osnova zaväzuje obhospodarovateľa — vyj-
múc JRD — poskytovať osobám, ktoré doteraz poberali úžitky zo spoločného lesa, v obmedzenom 
rozsahu náhradu v dreve. Vo výnimočných prípadoch môže výkonný orgán ONV povoliť náhra-
du v peniazoch. ...V tých prípadoch, kde bývali majitelia nehospodárili riadne, v dôsledku čoho 
odovzdaný les je v zlom stave, náhrada v dreve sa neposkytne.“ Stenografická správa, ref. 45, s. 5. 
Podľa § 2 ods. 1 Nariadenia Zboru povereníkov č. 3/1958 Zb. nar. SNR, ktorým sa vykonával 
zákon SNR č. 2/1958 Zb. nar. SNR, sa však náhrada dávala doživotne iba sociálne odkázaným 
spoluvlastníkom. V ostatných prípadoch sa mala náhrada poskytnúť len na obdobie 10 rokov 
a vo výške 20 % ťažby predpísanej platným hospodárskym plánom. O výške náhrady pritom 
rozhodoval odbor poľnohospodárstva a lesného hospodárstva rady okresného národného vý-
boru (§ 3 ods. 1 nariadenia Zboru povereníkov č. 3/1958 Zb. nar. SNR).
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spoločenstvách. Reštitučný nárok mohol po novom okrem pôvodných vlast-
níkov uplatniť aj nimi ustanovený zástupca a vydanie štátom obhospoda-
rovanej lesnej pôdy jej pôvodným vlastníkom sa malo realizovať postupom 
podľa predpisov o zániku niektorých užívacích práv, obsiahnutých v zákone  
č. 229/1991 Zb.57 Vo svojej podstate sa tak vytvoril priestor pre postupné ob-
novenie v roku 1958 zrušených komposesorátov, pričom prvým krokom bolo 
prinavrátenie odňatých nehnuteľností a následne druhým krokom bola obnova 
právnej formy nedielneho spoluvlastníctva.

Kým materiálna stránka obnovy niekdajších komposesorátov bola relatív-
ne jednoduchá vzhľadom na priamočiarosť zákonom stanoveného postupu pri 
reštitúciách, obnova z hľadiska niekdajšej právnej formy bola už omnoho kom-
plikovanejšia. Treba totiž vychádzať zo skutočnosti, že zákony SNR z rokov 1949 
a 1958 na jednej strane zrušili komposesoráty v zmysle právnických osôb a na 
strane druhej zrušili aj všetky bývalé uhorské právne predpisy, ktoré upravovali 
ich právny režim. Aj keď zákon č. 229/1991 Zb. oba zmienené zákony SNR zru-
šil, vo vzťahu k nehnuteľnému majetku zrušených komposesorátov sa v roku 
1991 vyriešila len otázka jeho reštitúcie, nie však otázka právnej a organizačnej 
obnovy komposesorátov. Tá sa začala riešiť spontánne priamo v praxi, zhodou 
okolností práve v súvislosti s majetkovými reštitúciami. Jednotliví reštituenti 
totiž mali záujem nielen na prinavrátení ich majetku, ale aj na jeho spoloč-
nom obhospodarovaní za účelom tvorby zisku v súlade s princípmi nanovo 
budovaného trhového hospodárstva. Preto reštituenti začali využívať možnosť 
právne obnoviť niekdajší komposesorát buď vo forme združenia, založeného na 
základe § 829 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., občianskeho združenia 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov alebo vo 
forme podnikateľského subjektu (najčastejšie družstva) zapisovaného do ob-
chodného registra.58 

Celý tento proces sa následne zásadne zjednodušil prijatím zákona SNR 
č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam. 

57 Išlo o predpisy § 22 a po prijatí novely, zákona č. 186/1993 Z. z., § 22a zákona č. 229/1991 Zb. Pre 
podrobnosti o reštitúcii spoluvlastníckych podielov k pasienkom a vydaní štátom obhospodaro-
vaných lesov ich pôvodným vlastníkom pozri najmä: ŠTEFANOVIČ, Milan. Pozemkové právo. 
Bratislava: EUROUNION, spol. s.r.o., 2004, s. 173 – 181; GAISBACHER, Jozef. Základy pozem-
kového práva. Komentár. Šamorín : Heuréka, 2003, s. 73 – 75, 78 – 83, 102 – 109, 193 – 200.

58 ŠTEFANOVIČ, Milan. Pozemkové právo. Bratislava : EUROUNION, spol. s. r. o., 2004, s. 181; 
GAISBACHER, Jozef. Základy pozemkového práva. Komentár. Šamorín : Heuréka, 2003, s. 109, 
198.
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Reštituenti v tomto zákone získali právny základ pre založenie lesného alebo 
pasienkového spoločenstva vo forme právnickej osoby, ktorého účelom bolo 
obstarávanie záležitostí obhospodarovania spoločných lesov alebo pasienkov. 
Rozhodnutím väčšiny spoluvlastníkov sa tieto spoločenstvá nielen zakladali, 
ale súčasne sa ním aj určoval spôsob hospodárenia a charakter spoločenstva 
ako nedeliteľného (resp. nezrušiteľného) spoluvlastníctva. Kým v tomto smere 
možno badať ozveny niekdajšej uhorskej tradície, určité nóvum, súvisiace s po-
trebou prispôsobenia lesných a pasienkových spoločenstiev výkonu podnikateľ-
ských činností v podmienkach trhového hospodárstva, predstavuje podriadenie 
ich právneho postavenia a vnútorných pomerov predpisom o družstvách, ktoré 
obsahoval Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. Pravdou však ostáva, že mnohé 
tieto spoločenstvá si v praxi aj naďalej žili svojim životom a často sa riadili pra-
vidlami podľa bývalých uhorských predpisov.59 

Proti tomuto fenoménu sa popri plnení aj iných zámerov snažil bojovať nový 
zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktorý v sebe spájal tra-
dičné princípy nedeliteľného spoluvlastníctva a organizačnej štruktúry pozem-
kových spoločenstiev spolu s novými trendmi ich prispôsobenia podnikateľskej 
činnosti.60 V rámci jeho prechodných a záverečných ustanovení § 31 ods. 2 
zakotvil povinnosť všetkých obnovených pozemkových spoločenstiev prispô-
sobiť svoje právne pomery ustanoveniam zákona č. 181/1995 Z. z. najneskôr do 
šiestich mesiacov od jeho účinnosti, pričom súčasne z titulu § 32 boli zrušené 
všetky bývalé uhorské právne predpisy, ktoré upravovali spoločné hospodárenie 
s lesmi a pasienkami, ako aj právnu organizáciu pozemkových spoločenstiev.61 
Napriek týmto povinnostiam sa však našli mnohé pozemkové spoločenstvá, 
ktoré aj naďalej fungovali v intenciách vžitej tradície z dôb Uhorska. To spo-
lu s ostatnými negatívnymi fenoménmi najmä finančnej a hospodárskej po-
vahy nakoniec zákonodarcu primälo k prijatiu nového zákona č. 97/2013 Z. z.  

59 ŠTEFANOVIČ, Milan. Pozemkové právo. Bratislava : EUROUNION, spol. s.r.o., 2004, s. 181, 
183 – 184.

60 Pre viac podrobností pozri najmä komentár k citovanému zákonu v: GAISBACHER, Jozef. 
Základy pozemkového práva. Komentár. Šamorín : Heuréka, 2003, s. 350 – 389.

61 Na základe reštitučných predpisov bolo po roku 1990 do doby účinnosti zákona č. 181/1995 
Z. z. k 1. septembru 1995 obnovených približne 1 700 pozemkových spoločenstiev, ktorým 
organizácie Štátnych lesov vydali lesné plochy o celkovej výmere 295 224 ha, pričom celková 
plocha týmito spoločenstvami vlastnených lesov činila 427 748 ha, t. j. 22 % lesnej pôdy na celom 
Slovensku. ŠTEFANOVIČ, Milan. Pozemkové právo. Bratislava : EUROUNION, spol. s. r. o.,  
2004, s. 185.
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o pozemkových spoločenstvách. Prvoradou úlohou nového zákona je defini-
tívne pretransformovať po roku 1989 obnovené pozemkové spoločenstvá, kto-
ré si nesplnením svojich povinností podľa zákona č. 181/1995 Z. z. zachovali 
svoj anachronický právny i hospodársky režim, na pozemkové spoločenstvá 
nového typu, ktoré budú schopné racionálne obhospodarovať svoje spoločné 
nehnuteľnosti.62 Či sa tento zámer podarilo v praxi naplniť tak, ako si ho pred-
savzal zákonodarca, ukáže len čas.

V rámci záverečného zamyslenia vyvstáva otázka, čo sa za všetky tie storočia 
vlastne zmenilo? Historický vývoj jednoznačne naznačuje, že tradícia kolek-
tívneho vlastníctva a obhospodarovania lesnej pôdy a pastvín, ktorá sa zrodila 
hlboko v dobách stredovekého Uhorského kráľovstva, aj napriek mnohým for-
málnym či obsahovým zmenám pretrvala až do dnešných dní. Bez ohľadu na 
to, či sa v dobovom práve stretávame s čisto juristickým pojmom komposesorát, 
ktorý vo všeobecnosti pomenúva osobitnú formu spoluvlastníctva lesnej pôdy, 
zemiansky komposesorát, zvýrazňujúci aristokratický pôvod spoluvlastníkov, 
či pozemkové spoločenstvo, ktorý sa v súčasnosti snaží oprostiť od archaických 
prvkov minulosti, ostala základná kostra tohto právneho inštitútu v zásade rov-
naká. S výnimkou obdobia, kedy boli pri moci komunisti, sa totiž v právnom 
poriadku vždy stretávame s niektorou s variant nedielneho spoluvlastníctva 
mimo režim všeobecných predpisov občianskeho práva, pri ktorom spoluvlast-
níci kolektívne spravujú svoj lesný majetku s cieľom tvorby a deľby zisku. Ak 
sa potom pýtame čo zákonodarca v priebehu storočí menil, tak zisťujeme, že 
zmeny sa dotkli iba pre danú dobu zastaraných a nefunkčných atribútov tohto 
právneho inštitútu. Počas 19. storočia sme tak boli svedkami odstránenia pod-
statnej časti pre občiansku spoločnosť neprijateľných menších regálnych práv, 
z ktorých majitelia komposesorátov v dobách feudalizmu čerpali na úkor pod-
daných značné príjmy, ako aj presadenia verejného záujmu v podobe utuženia 
štátnej správy lesov. Zrušenie šľachtictva a ďalšie utuženie štátnej kontroly nad 
lesmi v prvej polovici 20. storočia ďalej prinieslo odbúranie významu aristo-
kracie a súkromného vlastníctva pri hospodárskom využití lesov, pričom záver  
20. storočia nakoniec priniesol obnovenie a prispôsobenie súkromného spo-
luvlastníctva a kolektívneho obhospodarovania lesov modernému trhovému  

62 Pre viac podrobností o cieľoch zákona č. 97/2013 Z. z. a transformácii pozemkových spolo-
čenstiev pozri dôvodovú správu k vládnemu návrhu zákona o pozemkových spoločenstvách 
(Parlamentná tlač č. 321). [online] Dostupné na internete: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/
Document?documentId=237639>
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hospodárstvu. S výhľadom do budúcnosti môžeme teda povedať, že aj keď sa so 
zmenami v posledných dvoch dekádach jeden cyklus vývoja uzatvoril, ozveny 
minulosti je počuť dodnes. História nás teda opäť raz učí, že vzhľadom na svoj 
presah do súčasnosti môže mať vžitá tradícia tak v oblasti práva, ako aj hospo-
dárstva oveľa silnejšie korene, než sa na prvý pohľad môže zdať.
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SOUDNÍ VÝKON ROZHODNUTÍ  
A ZPŮSOBY JEHO PROVÁDĚNÍ V DĚJINNÉM 

KONTEXTU LET 1948 AŽ 1989 V ČESKOSLOVENSKU

Veronika Steinová

Abstrakt
Článek pojednává o vývoji exekuce/výkonu rozhodnutí po komunistickém 

puči v roce 1948 až do převratu v roce 1989 a snaží se nastínit komparaci práv-
ních předpisů platných v té které době. Největší pozornost je přitom věnována 
jednotlivým způsobům provádění exekuce/výkonu rozhodnutí. Pojednání tak 
nabízí krátký exkurz do exekučního řádu č. 79/1896 Sb., který v českých ze-
mích platil do účinnosti zákona č. 142/1950 Sb., občanského soudního řádu,  
a z jehož kvalitního a komplexního pojetí exekučního práva a exekučního říze-
ní lze vycházet i ve 21. století. Oproti tomu občanské soudní řády z roku 1950  
a následně z roku 1963 mají sice velké zásluhy spočívající v unifikaci českého  
a uherského práva, a tedy sjednocení právního řádu Československa, avšak zmí-
něné předpisy exekuční právo postavily do pozadí veřejného života, čemuž od-
povídá strohost a neúplnost právní úpravy, stejně jako naprosté vymizení někte-
rých institutů z právní praxe (např. dražby nemovitých věcí). Navzdory tomu se 
však občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. po řadě velkých novelizací – převážně  
z 90. let 20. století – používá dodnes.

Klíčová slova:  exekuce a soudní výkon rozhodnutí; nucené zřízení zástavního 
práva na nemovitou věc; nucená správa nemovité věci; nucená 
dražba nemovité věci; výkon přikázáním peněžité pohledávky 
nebo přikázáním jiných peněžitých pohledávek; postihování 
platu a příjmů mu na roveň postavených; zabavení movité věci; 
prodej movitých věcí; vyklizení nemovité věci; výkon rozhodnu-
tí odebráním nebo vydáním movité věci; rozdělení společné věci 
a úprava hranic; vydobytí nároku na zřízení nebo zrušení práv  
k nemovitým věcem; konání, zdržení se činu nebo strpění ně-
čeho
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Abstract
The article discusses the development of the execution/enforcement of the 

judgment of the court after the Communist coup in 1948 until the Velvet revo-
lution in 1989 and attempts to outline the comparison of the laws in force at 
that time. The greatest attention is paid to individual ways of executing/en-
forcement of the judgment of the court. Thus, the text bring a short excursion 
to Enforcement Order No. 79/1896 Coll., which was valid in the Czech Lands 
until the entry into force Act No. 142/1950 Coll., of the Code of Civil Procedure, 
and whose quality and complex concept of enforcement law and enforcement 
proceedings can be followed in the 21st century as well. On the other hand, the 
Civil Procedure Code of 1950 and then from 1963 have great merit in unifying 
the Czech and Hungarian law, thus unifying the Czechoslovak legal order, but 
the aforementioned regulations have put the enforcement right outside the pub-
lic sphere, which corresponds to the austerity and incompleteness of the legal 
regulation, as well as the complete disappearance of some institutes from legal 
practice (eg real estate auctions). Despite this, however, the Civil Procedure 
Code No. 99/1963 Coll. after a number of major modifications – mostly from 
the 1990s – is in the Czech republic still valid.

Keywords:  the execution and enforcement of the judgment of the court; forced 
establishment of immovable property to pledge; receivership of im-
movable property; a compulsory auction of immovable property; 
compulsory payment; garnishment of a portion of the debtor‘s wag-
es; judicial attachment of property; judicial sale of the confiscated 
things; an order to execute judgmen by evicting a tenant from an 
area; the execution of judgment by appropriation or the rendition of 
property to the owner; partition of a common thing and an altera-
tion to the boundary; create or dissolve right in rem of immovable 
property; action, omission and sufferance

Slovo úvodem
Vykonávací řízení slouží k nucenému vymožení povinnosti, která dluž-

níkovi byla autoritativně stanovena, a zpravidla mu předchází řízení naléza-
cí, v němž je doslova „nalezeno“ právo1 žalobce oproti žalovanému, kdy se 

1 Nárok žalobce je zpravidla potvrzen či určen.

SoUDní vÝKon roZhoDnUtí a ZpŮSoBy jeho provÁDĚní v DĚjinnÉM KonteXtU Let 1948 aŽ 1989...
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z žalobce stane oprávněný subjekt a naopak z neúspěšného žalovaného osoba 
povinná, která musí něco splnit, vykonat či strpět. Povinnému dlužníkovi je 
přitom stanovena přiměřená lhůta k tomu, aby svoji povinnost vůči oprávně-
nému splnil dobrovolně. Pakliže povinný nechce nebo nemůže této poslední 
šance využít a nucený výkon odvrátit, je ryze na oprávněném, jaké další práv-
ní kroky k faktickému domožení se svých práv zvolí – po zvážení úspěšnosti  
a vymahatelnosti svého práva za konkrétním povinným v přiměřeném časovém 
horizontu buď zvolí cestu prominutí dlužníkova dluhu anebo jej bude nuceně 
vymáhat prostřednictvím vykonávací řízení.

V následujícím textu budou blíže rozebrány jednotlivé druhy soudního vý-
konu rozhodnutí/exekuce, které se uplatňovaly v Československu v totalitním 
režimu od roku 1948 až do Sametové revoluce v roce 1989.

Exekuční řád z roku 1896
V českých zemích byl až do 1. ledna roku 1951 v rámci řízení vykonávací-

ho2 aplikován zákon č. 79/1896 ř. z., o řízení exekučním a zajišťovacím (dále 
jen „exekuční řád“ či zkráceně „e.ř.“),3 jenž uvozovaly zákony č. 110/1895 ř. z.  
a č. 111/1895 ř. z., tedy tzv. jurisdikční norma, pojednávající o vykonávání soud-
ní moci a o příslušnosti řádných soudů v občanských věcech právních. Předpis 
definoval základní právní pojmy, vyložil obecné principy a zásady a stanovil 
podrobná pravidla pro postup v exekučním řízení.

Pokrokový kodex rozlišoval dva druhy exekucí – exekuci zajišťovací (tzv. 
prozatímní)4 a exekuci uhrazovací (tzv. definitivní).5 Zajišťovací exekuce  

2 Tématu se blíže věnují např.: ČEČETKA, V. J. Žaloby a exekuce v řízení před soudy okresními pro 
pohledávky a ceny do 500 zl. Praha : F. Šimáček, 1899.; HARTMANN, Antonín. Exekuční řád  
a exekučný zákon. Komentované zákony Československé republiky, sv. XIV. Praha : Česko-
slovenský kompas, 1934, 1866 s.; HORA, Václav. Exekuční právo. Sbírka systémů právních pro 
praktiky a studující. Praha : V. Linhart, 1938, 230 s.; MALÝ, Karel, a kol. Dějiny českého a čes-
ko-slovenského práva do roku 1945. Praha : Linde Praha, 2005, 640 s.; MENOUŠEK, Antonín. 
Základové nauky o exekuci soudní. Praha : Bursík a Kohout, 1903, 137 s.; SCHROTZ, Karel –  
JURÁŠEK, Stanislav. Exekuční řád platný v zemi České a Moravsko-slezské. Praha : Všehrd, 
1935, 437 s.; VANĚČEK, Václav. Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Praha :  
Orbis, 1976, 581.; VOSKA, Jaroslav. Československé civilní řízení soudní, řízení exekuční a právo 
konkursní a vyrovnací. Praha : Státní nakladatelství pro Spolek posluchačů komerčního inže-
nýrství v Praze, 1947.

3 Společně s novým exekučním řádem byl v roce 1895 přijat rovněž i nový civilní soudní řád,  
a to prostřednictvím zákonů č. 112/1895 ř. z. a č. 113/1895 ř. z. 

4  Prozatímní exekuce sloužila k ochraně věřitele před možnou a hrozící škodou, kterou by mohl 
utrpět, kdyby vyčkával až vykonatelného právoplatného exekučního titulu.

5  Oprávněný vymáhal vůči exekutovi nárok prokázaný právoplatnou listinou.
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mohla směřovat nejen proti majetku exekuta, ale i proti jeho osobě;6 v zákoně 
byla upravena ustanoveními § 370 a násl. e.ř. a přicházela do úvahy ve dvou 
případech:7

 – vedení exekuce před vydáním rozhodnutí (rozsudku, výměru, soudního 
usnesení apod.),

 – vedení exekuce po vydání rozhodnutí, které avšak dosud nenabylo právní 
moci a vykonatelnosti.

Jednotlivé zajišťovací instituty8 měly za úkol zajistit peněžité pohledávky, 
u kterých existovala důvodná obava, že by se dlužník mohl pokusit zmařit účel 
exekuce, která proti němu bude v dohledné době vedena.

V drtivé většině případů byla však exekuce prováděna až na základě pra-
vomocného a vykonatelného exekučního titulu, tedy coby exekuce definitivní. 
K povolení exekuce byly oprávněny okresní soudy. Místní příslušnost soudu 
určoval obvod, v němž se nacházela exekucí postihovaná nemovitost nebo ob-
vod sidla sborového soudu první stolice, u něhož byla předmětná nemovitost 
zapsána ve veřejné knize. V případě vedení exekuce na pohledávky, které nebyly 
knihovně zajištěny, pak byl místně příslušným okresní soud, u kterého měl dluž-
ník svůj obecný soud ve sporných věcech, tedy dle bydliště povinného; nebylo-li 
takového soudu, pak věc rozhodoval okresní soud dle bydliště, sídla nebo po-
bytu poddlužníka. Jestliže nebylo možné výše uvedenými způsoby určit místní 
příslušnost, povoloval exekuci okresní soud, v jehož obvodu se v době zahájení 
řízení nacházely postižitelné movité věci, případně okresní soud, v jehož ob-
vodu měl být vykonán první exekuční úkon. Předpis již počítal také s delegací  
a s možností vyslovení místní nepříslušnosti soudu.

Exekuční řízení bylo zásadně neveřejné – pakliže se jednalo ústně (účastník 
řízení podával např. vysvětlení), musel být vyhotoven zápis z takového jednání. 
Kodex výslovně uváděl, že pro výkon soudnictví v rámci exekučního řízení se 
nepoužijí zákonná ustanovení o odborníku laikovi.9

6 ČEČETKA, V., J., Žaloby a exekuce v řízení před soudy okresními pro pohledávky a ceny do  
500 zl. (dle nového řádu soudního). Praha : knihtiskárna F. Šimáčka, nakladatele, 1899, s. 125.

7 Tamtez, s. 121.
8 Mezi zajišťovací prostředky se řadilo např. soudní uložení movitých věcí, správa movitých věcí 

nebo nemovitých věcí nebo práv, ke kterým se vztahoval nárok věřitele, zmocnění věřitele  
k zadržení dlužníkových věcí, soudní zápověď dlužníkovi, aby se zdržel jakýchkoliv škodlivých 
činů a změn na věci, jíž se týkal nárok věřitele, soudní obstávka apod.

9 Dle § 50 e.ř.

SoUDní vÝKon roZhoDnUtí a ZpŮSoBy jeho provÁDĚní v DĚjinnÉM KonteXtU Let 1948 aŽ 1989...
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Exekuce mohla být vedena několika způsoby najednou; povolení takového 
výkonu rozhodnutí mohlo však podléhat omezením pouze na některé exekuční 
prostředky, a to za předpokladu, že mírnější zásahy do vlastnických práv povin-
ného postačovaly k úplnému uspokojení vymáhajícího věřitele.10 

Exekuční soudy v řízení postupovaly podle exekučního řádu a podpůrně 
podle civilního řádu soudního. S výjimkou exekucí na pracovní příjem a příjmy 
postavené mu na roveň (jejichž provádění se řídilo striktně v rozsahu zákona  
o exekuci na platy)11 se výkony prováděly následujícími způsoby:

Exekuce pro peněžité plnění pohledávek

Exekuce na nemovité věci (tzv. exekuce reálná)
Exekuce na nemovité věci12 mohla být realizována skrze nucené zřízení 

zástavního práva dle § 87 a násl. e.ř.. Tímto způsobem byly postihovány buď 
nemovitosti zapsané ve veřejné knize, nebo i nemovitosti nezapsané v těchto 
knihách. V případě zapsaných nemovitostí se zástavní právo zřídilo vkladem 
zástavního práva do veřejné knihy13 – jednalo se o knihovní vklad zástavního 
práva, který měl za následek, že pohledávka, již mělo zástavní právo zajistit, se 
stala přímo vykonatelnou v rámci exekučního řízení, a to proti každému, kdo by 
ji byl později nabyl.14 Pokud jde o nemovitosti ve veřejných knihách nezapsané, 
bylo zástavní právo zřízeno tehdy, jestliže k nabytí zástavního práva došlo na 
základě vzájemného popsání nemovitosti, která byla v držení nebo spoludržení 
dlužníka; rozhodné skutečnosti měl prokázat výpis z katastru o nemovitosti.

Nucené zabavení nemovitosti se uskutečnilo skrze nařízení tzv. zájemního 
popisu, který se uskutečnil na místě, kde se předmětná nemovitost nacházela,  
a to v předem určeném termínu, veřejně vyhlášeném a uveřejněném na vý-
věsce daného exekučního soudu. Zájemné popsání nemovitosti15 bylo poté 
zapsáno do protokolu. Zápis o vykonaném zájemném popsání se poté předložil  

10 Na základě ustanovení § 14 e.ř. se aplikovala zásada přiměřenosti, která měla zamezit především 
tomu, aby nebyl dlužník postihován více, než je nezbytně nutné pro uspokojení pohledávky 
věřitele – laicky řečeno, aby pro něj nebyla exekuce zcela nepřiměřeně likvidační a aby mu ne-
byla s cílem vymožení malého dluhu prodána střecha nad hlavou.

11 Zákon č. 314/1920 Sb., o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých.
12 Blíže např. HORA, Václav. Exekuce na nemovitosti. Praha : Všehrd, 1924, 83 s.
13 Pro povolení a výkon vkladu byl aplikován obecný knihovní zákon č. 95/1871 ř. z.
14 Srovnej např. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 7. července 1926 

sp. zn. R I 520/26.
15 V zájemním popisu byly zapsány všechny součásti nemovitosti podle druhu obdělávání, vý-
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exekučnímu soudu, který vykonané zájemní popsání potvrdil a umožnil tak ná-
sledné faktické zabavení předmětné nemovitosti skrze další exekuční způsoby.

Tím mohla být vnucená správa (tzv. sekvestrace) podle § 97 a násl. e.ř., jejíž 
smysl spočíval v tom, že oprávněnému věřiteli plynuly užitky a důchody z dluž-
níkových nemovitostí nebo jeho podílů na nemovitostech; jednalo se především 
o užitky a důchody plynoucí ze svěřenských statků nebo lenních statků.16

I tento způsob probíhal odlišně u nemovitostí zapsaných a nezapsaných ve 
veřejné knize. V případě zapsaných nemovitostí příslušný exekuční soud nej-
prve požádal o zápis poznámky o vnucené správě na list břemen společně s úda-
jem o osobě oprávněného věřitele a o jeho vykonatelné pohledávce. Násled-
ně exekuční soud povolil výkon vnucené správy a jmenoval konkrétní osobu  
správce;17 současně poučil dlužníka, že má povinnost zdržet se jakéhokoliv 
nakládání s užitky a důchody plynoucími z postižené nemovitosti a že je mu 
zapovězeno výkon vnucené správy ztěžovat či znemožňovat. U nemovitostí ne-
zapsaných ve veřejné knize byl průběh exekuce složitější – soudnímu povolení 
vnucené správy předcházelo zájemné popsání nemovitosti, pro něž se uplatnila 
pravidla popsaná výše u nuceného zřízení zástavního práva.

Vnucená správa mohla probíhat u dané nemovitosti pouze jedna, z toho dů-
vodu se hledělo k pořadí vymáhajících věřitelů z více exekucí, přičemž nejdříve 
byly uspokojovány pohledávky přednostní. Zákon pamatoval i na situaci, kdy 
dlužník postiženou nemovitost se svojí rodinou nebo jinými osobami žijícími 
ve společné domácnosti obýval – byly mu k tomu účelu ponechány tzv. obyt-
né místnosti, jichž se výkon exekuce nedotýkal a exekuční soud byl výslovně 
z exekuce vyjmul. 

Na řádné hospodaření správce dohlížel exekuční soud, k němuž měl správce 
povinnost podávat pravidelné roční vyúčtování. Z výtěžku z vnucené správy 
byla hrazena odměna správce a ostatní správní výdaje18 a poté v rozvrhovém 

měry a hranic s uvedením označení osoby svého držitele a bylo-li více spoludržitelů, tak i veli-
kosti jejich podílů. Rovněž se zapisovala čísla katastrálních parcel.

16 Blíže se tomuto tématu věnuje např. SMOLÍK, Petr. O vnucené správě. In: Komorní listy. Brno : 
Exekutorská komora České republiky, 2012, č. 1; ze soudobé judikatury např. rozhodnutí Nej-
vyššího soudu Československé republiky ze dne 31. března 1941 sp. zn. R I 479/40.

17 Dle vládního nařízení č. 57/1941 Sb., o seznamech vnucených správců.
18 Jednalo se o daně z nemovitosti a jejich přirážky; odvody na pojištění nemovitosti; mzdu, 

stravné a jiné služební platy osob zaměstnaných při obdělávání pozemku určeného k lesnímu 
nebo polnímu hospodářství nebo při dozoru a udržování obytných stavení; ostatní náklady 

SoUDní vÝKon roZhoDnUtí a ZpŮSoBy jeho provÁDĚní v DĚjinnÉM KonteXtU Let 1948 aŽ 1989...



218

PRÁVNE TRADÍCIE STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY

roce uspokojeny vymáhané pohledávky věřitelů podle svého pořadí; případné 
přebytky připadly dlužníkovi.

Poslední způsob reálné exekuce představovala nucená dražba dle § 133  
a násl. e.ř. Stejně jako u předchozích způsobů se v případě nemovitosti zapsané 
do veřejné knihy do této knihy vyznačila poznámka o povolení dražby příslušné 
nemovitosti; i tento zápis měl za účinek, že nařízená dražba bude vykonána pro-
ti každému, kdo by předmětnou nemovitost v budoucnu nabyl. U nezapsaných 
nemovitostí se nejprve použilo zájemní popsání nemovitosti.

K povolení exekuce předložil věřitel soudu společně s exekučním návrhem 
také exekuční titul; toho však nebylo potřeba v případě, kdy na danou nemovi-
tost již bylo zřízeno zástavní právo svědčící oprávněnému věřiteli. Stejně jako 
u vnucené správy probíhalo dražební řízení pouze jedno. Mel-li dlužník více 
věřitelů, byli tito vyzváni, aby přistoupili k zahájenému řízení, své pohledávky 
řádně přihlásili a jejich správnost a oprávněnost dostatečně doložili. I u nucené 
dražby bylo respektováno pořadí věřitelů. Exekuční soud nařídil odhad dražené 
nemovitosti, který mohl být vykonán nejdříve po uplynutí tří neděl od povolení 
nucené dražby; odhad byl vykonán jedním nebo dvěma na sobě nezávislými 
přísežními znalci. Po realizaci popisu a odhadnutí ceny nemovitosti došlo k ur-
čení dražebních podmínek a vyhlášení dražebního roku.19

Dražební vyhláška obsahovala přesné a jednoznačné označení nemovitosti, 
jejího příslušenství a velikosti případných podílů, dále výši jistoty (tzv. vadium) 
a způsob jejího zaplacení, označení služebností, výměnků a jiných břemen, kte-
ré dražbou nezanikaly a které byl vydražitel povinen převzít, nejmenší podání, 
informace o tom, kdy a jak mělo být uhrazeno nejvyšší podání, uvedení času, 
kterým přešlo nebezpečenství, užitky a břemena váznoucí na předmětné ne-
movitosti a také údaje, kdy a za jakých podmínek bude nemovitost odevzdá-
na vydražiteli a jeho vlastnické právo vloženo do veřejné knihy. Příklep získal 
ten z podatelů, který učinil nejvyšší podání;20 v případě, že vydražitel v určené  

na vnucenou správu, náklady na udržování a nutné opravy nemovitosti a zálohy k zatímnímu 
zapravení těchto nákladů; úroky, důchody, výživné a jiné opětující se dávky.

19 Dražební jednání nemohlo proběhnout dříve, než po uplynutí tří měsíců od povolení dražby 
exekučním soudem a realizovalo se v době mezi jedním měsícem a do dvou měsíců od vydání 
dražební vyhlášky. 

20 Okamžikem udělení příklepu dlužník pozbyl vlastnického práva k dražené nemovitosti – v exe-
kučním řízení se tak neuplatňoval tzv. intabulační princip, který by znamenal, že k převáděné 
nemovitosti vzniklo vlastnictví nabývajícímu vlastníkovi až zápisem do pozemkové knihy, ne-
bylo-li právě zvláštním zákonem stanoveno jinak; exekuční řád v tomto případě představoval 
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době nedoplatil rozdíl mezi jistotou a nejvyšším podáním, stal se vydražitelem 
obmeškaným a konala se opětovná dražba.21

Poté, co byla nemovitost úspěšně vydražena a zaplaceno nejvyšší podání, 
konalo se rozvrhové jednání, během něhož se rozdělovaná podstata22 rozdělila 
podle přednosti a pořadí mezi jednotlivé dlužníkovy věřitele. Teprve po nabytí 
právní moci rozvrhového usnesení mohl exekuční soud rozhodnout o povolení 
vkladu vlastnického právo vydražitele k vydražené nemovitosti a výmazu po-
známky o dražbě, o břemenech a právech zapsaných na vydražené nemovitosti 
a vydražitelem nepřevzatých.

Exekuce na movité věci (tzv. exekuce mobiliární)
První z mobiliárních exekucí byla exekuce na hmotné věci, podrobně upra-

vená v ustanoveních § 249 a násl. e.ř. Celý proces by se dal jednoduše shrnout 
do dvou na sebe navazujících částí, a to zabavení a její prodej z volné ruky 
nebo ve veřejné dražbě. Tento způsob exekuce ale nepostihoval všechny věci  
a stejně jako dnes, tak i tehdy existovaly věci absolutně nebo relativně vylou-
čené z exekuce.23 Mezi takové patřily zejména osobní šaty, peřiny, prádlo, ne-
zbytné domácí a kuchyňské nářadí (kamna a krby), potraviny a palivo na čtr-
náct dní, vybraná domácí zvířata ve stanovených počtech včetně zásob krmení  
a steliva k podestýlání až do času nejbližších žní, naturální a peněžité podpo-
ry v nouzi, knihy určené k užívání v kostele nebo ve škole, dlužníkův svatební 
prsten, rodinné obrazy kromě rámů, čestné odznaky a řády, umělé údy, brýle 
a jiné zdravotní pomůcky, léky. Nezabavitelné byly také předměty používané 
při náboženských obřadech a bohoslužbách církve nebo jiné, zákonem uznané, 

lex specialis; blíže v odborném článku: MÜLLER, Zdeněk. Princip intabulace a volné uvážení 
soudu. In: Právní rozhledy. Praha, 1997, č. 12. Srovnej ze soudobé judikatury např. rozhodnutí 
Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 14. června 1930 sp. zn. R II 180/30 (Vážný 
9998), podle něhož: „Dlužník, pozbyvší vlastnictví nemovitosti příklepem v exekuční dražbě, 
nemůže již s právní účinností zříditi hypotekárnímu věřiteli přednost v poznamenaném pořadí, 
leč že by byla dražba prohlášena za bezúčinnou.“

21 Obmeškalý vydražitel nesl odpovědnost za schodek při nejvyšším podání, který vznikl při opět-
né dražbě, za náklady na opětnou dražbu a za všechny škody, které jeho obmeškáním vznikly, 
a to celým svým jměním.

22 Rozdělovanou podstatu tvořilo především nejvyšší podání nebo předražek, částka přihozená ke 
zvýšení nejvyššího podání včetně jejich úroků, výtěžky zatímní správy (zatímní správa sloužila 
k obhospodařování nemovitosti do doby, než byla převedena na nového vlastníka), vadium 
obmeškaného vydražitele a zaplacené splátky nejvyššího podání včetně jejich úroků.

23 Srovnej např. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 19. ledna 1926  
sp. zn. R I 13/26.
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náboženské společnosti. V rozsáhlém výčtu zákon pamatoval také na předměty, 
jichž dlužník nutně potřeboval ke své obživě či výkonu povolání nebo služby. 
U osob, které si výdělek opatřovaly ručními pracemi, nebylo možné zabavit ani 
suroviny a materiál potřebný ke zpracování, a to až do výše 300 Kčs.

Samotné zabavení věci se uskutečnilo tak, že k dlužníkovi přišel úředník  
a zabavené věci zapsal do tzv. zájemního zápisu.24 Vyhotovený zájemní list byl 
poté předložen exekučnímu soudu, který zájemní zápis zapsal do zájemního 
rejstříku. Zabavením věci nabyl vymáhající věřitel pro svou vykonatelnou po-
hledávku k této hmotné věci zástavního práva. Věřitel si poté musel pospíšit  
a nezůstat pasivní, protože v opačném případě po marném uplynutí roční lhůty, 
během níž měl podat návrh na povolení prodeje věci a neučinil tak, zástavní 
právo bez dalšího zaniklo. Poté, co byly dlužníkovy věci zabaveny, byly k návrhu 
vymáhajícího věřitele uschovány u soudu, případně odevzdány do ústavu (pod 
státním dozorem) nebo odevzdány schovateli, jmenovanému exekučním sou-
dem na odpovědnost vymáhajícího věřitele, jenž rovněž nesl povinnost uhradit 
veškeré náklady na uschování.25

Podal-li vymáhající věřitel včas návrh na povolení prodeje u exekučního 
soudu, povolil soud prodej zabavené věci; taktéž i zde platil zákaz souběžného 
prodeje téže věci. Prodej se po složení jistoty uskutečnil v předem uveřejněném 
čase, na sjednaném místě buď tzv. z volné ruky (tzn. vlastnictví k prodávanému 
předmětu přešlo na vydražitele okamžikem předání věci),26 nebo po vyhlášení 
dražebního roku dražební vyhláškou uskutečněním veřejné dražby.27 Ocenění 
věci znalcem se dělo bezprostředně při příležitosti konání dražby; jestliže se 
však dražily drahocenné věci, sklady věcí a obdobné hodnotné věci, u nichž ne-
bylo možné provézt odhad při dražbě samé, byl odhad prováděn dopředu znal-
cem určeným exekučním soudem. Podateli, který nabídl nejvyšší podání, byl 
udělen příklep. Nedoplatil-li vydražitel nejvyšší podání, dražba se opakovala.

24 Ze soudobé judikatury např. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne  
10. května 1921 sp. zn. R I 544/21 (Vážný 1046), podle něhož: „V řízení ohledně zájemného po-
pisu vnesených svršků pro pohledávku z nájemného platí předpisy exekučního řádu.“

25 Srovnej např. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 25. ledna 1938  
sp. zn. Rv II 820/36.

26 K tomu např. KUBIZŇÁK, Jan. Prodej z volné ruky (nejen) v exekučním řízení. In: Komorní 
listy. Brno : Exekutorská komora České republiky, 2015, č. 2.

27 K dražbě movitých věcí se často používaly tzv. veřejné dražební místnosti – k tomu blíže: SMO-
LÍK, Petr. Veřejné dražebny za mocnářství a za I. republiky. In: Komorní listy. Brno : Exekutor-
ská komora České republiky, 2012, č. 2.
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Exekuční řád nabízel zájemcům o zabavené věci možnost zvláštního, pri-
vilegovaného postavení, a to tehdy, když takový zájemce zaplatil přiměřenou 
jistotu a prohlásil nejpozději tři dny před plánovaným konáním veřejné dražby, 
že je schopen a ochoten zaplatit za více položek zabavených věcí najednou, a to 
za cenu, která byla nejméně o jednu čtvrtinu vyšší než cena odhadní; soud ta-
kový postup povolil, jestliže s ním souhlasil vymáhající věřitel a osoby, v jejichž 
prospěch bylo zřízeno k předmětným věcem zástavní právo.

Exekuce prodejem movitých věcí skončila v okamžiku, kdy získaný výtěžek 
z dražby postačoval k uspokojení vykonatelných pohledávek všech připojených 
věřitelů, k úhradě veškerého příslušenství a nákladů exekuce. Teprve po právní 
moci rozvrhového usnesení byly jednotlivé platby vyplaceny věřitelům. 

Dalším způsobem mobiliární exekuce byla exekuce na peněžité pohledáv-
ky a na jiná majetková práva exekuta v souladu s § 290 a násl. e.ř. I tento 
druh exekuce probíhal ve dvou krocích, kdy prvním bylo zabavení pohledávky 
a následně její přikázání ve prospěch věřitele. Zabavení pohledávky bylo rea-
lizováno tak, že exekuční soud prostřednictvím tzv. platební zápovědi zakázal 
poddlužníkovi (např. bance), aby dlužníkovi vyplácel částky a současně dluž-
níkovi bylo zapovězeno s touto pohledávkou jakkoliv nakládat; věřitel v tomtéž 
okamžiku nabyl k pohledávce zástavní právo.

Pohledávka dlužníka u jeho poddlužníka byla poté přikázána k vybrání28 
nebo na místo placení29 vymáhajícímu věřiteli; v ojedinělých případech mohl 
soud rozhodnout i o jiném zpeněžení pohledávky, a to zejména tehdy, bylo-

-li vybrání zabavené pohledávky spojeno s výraznými obtížemi nebo splatnost 
pohledávky podmíněna.30 Poddlužník byl povinen dbát pokynu exekučního  
soudu, v  opačném případě čelil hrozícímu postihu skrze poddlužnickou  

28 Vymáhající věřitel se domáhal u poddlužníka, aby tento dlužnou pohledávku ve výši uvede-
né v usnesení o přikázání pohledávky zapravil peněžitou pohledávkou dlužníka a aby zařídil 
vše potřebné k tomu, aby mohla být skutečně vyplacena (provedl upomínku nebo výpověď, 
čímž pohledávku vůči dlužníkovi zesplatnil, případně vykonal presentace, protesty, notifikace 
apod.). Věřiteli svědčilo také právo poddlužníka žalovat u soudu, a to jménem dlužníka, nebo 
se domáhat zřízení zástavního práva k předmětné pohledávce, pokud tato pohledávka nebyla 
včas a řádně zaplacena. Srovnej např. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky 
ze dne 2. července 1925 sp. zn. Rv I 844/25.

29 Pohledávka přikázaná na místo placení přešla na vymáhajícího věřitele se stejným účinkem, 
jako by ji byl nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávky, a to co do rozsahu uvede-
ného v usnesení soudu o přikázání pohledávky. Okamžikem takového přikázání pohledávky 
současně exekuce skončila, neboť věřitel zcela uspokojil svou dlužnou pohledávku.

30 V takovém případě se postupovalo podle ustanovení o prodeji zabavených movitých věcí.
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žalobu.31 I zde mohlo být nezávisle na sobě rozhodnuto v rámci několika sa-
mostatných exekučních řízeních, že totožná pohledávka bude přikázána ně-
kolika různým věřitelům – v takovém případě hrálo rozhodující roli pořadí, tj. 
datum zabavení pohledávky tím kterým věřitelem. Uvedené pravidlo platilo 
pouze tehdy, jestliže všichni věřitelé nabízeli stejnou jistotu; pakliže se výše jis-
toty lišila, rozhodovala o přednosti vybraného věřitele vůči ostatním nejvyšší 
částka, kterou byl kdo za pohledávku ochoten dát (měl tedy tzv. lepší jistotu). 
Usnesení exekučního soudu o přikázání pohledávky bylo následně doručeno 
poddlužníkovi, čímž došlo k faktickému výkonu rozhodnutí.

Exekuční řád v otázce postihování pracovního příjmu a příjmu postavené-
mu mu na roveň výslovně odkazoval na zákon č. 314/1920 Sb., o exekuci na pla-
ty a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých, ve znění zákona č. 177/1924 Sb.  
Podle tohoto předpisu mohla být ze služebních platů osob zaměstnaných jak 
ve veřejných, tak i v soukromých službách jakéhokoliv druhu exekucí zabavena 
nebo zajištěna nebo dobrovolnou úmluvou zastavena nebo postoupena maxi-
málně jedna třetina tohoto platu/mzdy, dlužníkovi musela vždy zůstat k dispo-
zici nejméně částka 6 000 Kčs ročně. Pakliže však exekuce běžela pro vymožení 
pohledávky běžného nebo dlužného výživného stanoveného ze zákona, stejně 
jako pro pohledávky na daních a jiných veřejných dávkách, mohl být dlužníkův 
plat/mzda postižen až do výše dvou třetin a dlužníkovi muselo ročně zůstat exe-
kucí nepostiženo nejméně 3 000 Kčs. Obdobná omezení se týkala rovněž výsluž-
ného a nejrůznějších provizí, odbytného a zaopatřovacích platů vdov, družek  
i sirotků (schovanců), kdy maximální postižení dlužníka činilo jednu třetinu  
a k dispozici mu vždy musela být ponechána částka 4 000 Kčs ročně. Některé 
skupiny zaměstnanců zvláštní zákon privilegoval a exekuci postižením jejich 
mzdy zakazoval, nebo povoloval jen velmi omezeně.32

31 Srovnej např. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 26. října 1929  
sp. zn. Rv I 1415/29.

32 Ze soudobé judikatury např. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 
14. listopadu 1922 sp. zn. R II 400/22 (Vážný 2003), podle něhož: „Mzda horníkova jest i nadále 
vyňata z exekuce (§ 207 horn. zák.) i pokud jde o tzv. pohledávky privilegované (výživné atd.)“; 
obdobně rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 21. srpna 1923 sp. zn.  
R II 482/22 (Vážný 2417), podle něhož: „Mzda horníkova jest vyňata z exekuce, i pokud jde  
o vymáhání výživného ze zákona“; případně též rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé 
republiky ze dne 22. března 1928 sp. zn. R I 199/28 (Vážný 7898), podle něhož: „Odměny 
podnikatelů poštovních jízd jsou zcela vyloučeny z exekuce“ nebo rozhodnutí Nejvyššího 
soudu Československé republiky ze dne 27. září 1930 sp. zn. R I 673/30 (Vážný 10181), podle 
něhož: „Exekuce zabavením a přikázáním členských podílů dlužníka u společenstva s ručeným 
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Zákon č. 47/1947 Sb., o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené 
mu na roveň (zákon o exekuci na platy), který předchozí předpis nahradil, byl  
o poznání rozsáhlejší. Nejenže konkrétně vyjmenovával, co si lze představit 
pod pojmem příjmy postavené na roveň platu,33 ale obsahoval i negativní výčet,  
tedy příjmy dlužníka, které byly z exekuce vyňaty.34

Plat mohl být v rámci exekuce postižen pouze tehdy, pokud jeho čistá výše 
dosahovala více než 1 800 Kčs na měsíc, 400 Kčs na týden nebo 70 Kčs denně. 
Z rozdílu, kterým skutečný plat převyšoval uvedené částky, byla vyjmuta ještě 
jedna desetina; nepostižitelná částka však nesměla překračovat víc než 3 600 Kčs  
měsíčně, 800 Kčs týdně a 140 Kčs denně. Na výši nezabavitelného minima (jeho 
zvýšení) měla vliv ještě skutečnost, že dlužník měl zákonnou povinnost přispí-
vat na výživu manžela, bývalého manžela, příbuzného nebo nemanželského 
dítěte a dále živil-li družku nebo schovance. Pokud šlo o exekuci, v níž bylo 
vymáháno výživné pro manžela, bývalého manžela, příbuzného nebo neman-
želské děti, bylo možné exekucí postihnout i příjmy zákonem vyloučené, a to 
do výše jedné poloviny.

Exekuce k vynucení jiných nároků než peněžitých pohledávek
Exekuce mohla být vedena také k vymožení jiných než peněžitých pohle-

dávek. Jedním z takových způsobů byla exekuce na vydání nebo dodání mo-
vitých věcí, blíže upravená v ustanovení § 346 a násl. e.ř. Výkon byl možný 
i v případě, že předmětnou movitou věc měla u sebe třetí osoba, odlišná od 

obmezením jest nepřípustná. Přípustnou jest však exekuce zabavením vypořádacího podílu, 
připadajícího dlužníku po jeho výstupu ze společenstva s ručeným obmezením.“

33 Platu na roveň byly postaveny platy odpočivné a zaopatřovací, dávky z veřejnoprávního so-
ciálního pojištění, důchody (renty) z pojistných smluv uzavřených pro zaopatření dlužníka 
nebo příslušníka jeho rodiny, kterému byl dlužník podle zákona povinen poskytovati výživu, 
dále důchody, které se vyplácely podle posledního pořízení a z podobných právních důvodů, 
nebo důchody, které příslušely z dobrovolného členství v zaopatřovacích spolcích a ústavech, 
jakož i důchody z výměnku, důchody, které dostávál dlužník jako podporu z nadací nebo jinak, 
důchody, které se vyplácely jako náhrada pro poškození na těle nebo na zdraví, výživné, které 
příslušelo ze zákona, a důchody, které při úmrtí osoby ze zákona povinné výživou nastupovaly 
na místo výživného, a platy, které příslušely zaměstnanci na podkladě soutěžní doložky po 
skončení pracovního poměru.

34 Vyňaty částečně nebo zcela byly např. odměny za práci přes čas a za mimořádné výkony, platby 
poskytované namísto platu po dobu dovolené, odlučné, vánoční a novoroční (tzv. bilanční) od-
měny, výchovné a obdobné přídavky poskytované na děti, studijní podpory, jednorázové dary 
z milosti atd.

SoUDní vÝKon roZhoDnUtí a ZpŮSoBy jeho provÁDĚní v DĚjinnÉM KonteXtU Let 1948 aŽ 1989...
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dlužníka, která byla ochotná věc věřiteli vydat;35 pakliže však jiná osoba s vy-
dáním souhlas nedala, mohl se věřitel domáhat u exekučního soudu, aby mu byl 
dlužníkův nárok přikázán na vydání této věci. Pro nucené přikázání movité věci 
se podpůrně používala ustanovení o přikázání peněžité pohledávky k vybrání.

Dalším druhem byla exekuce na postoupení nebo vyklizení nemovitých 
věcí, předmětů horního vlastnictví a lodí podle § 349 e.ř., kdy výkonný orgán 
nejprve vyvedl osoby a odstranil movité věci, které exekučně nebyly postiženy,  
a následně do uvolněných prostor uvedl vymáhajícího věřitele. Vyklizené movi-
té věci byly vydány dlužníkovi, jeho zmocněnci nebo členovi dlužníkovy rodiny 
nebo u ní sloužící, případně složeny do soudní úschovy na náklady dlužníka.36

Exekuce zřízením nebo zrušením knihovních práv se uskutečnila podle 
§ 350 e.ř. tak, že se do příslušné veřejné knihy provedl zápis o zřízení, převodu, 
omezení nebo zrušení knihovního práva k danému nároku věřitele vůči dluž-
níkovi. Tento způsob se uplatňoval zejména u zápisů vlastnických práv a jejích 
podílů k nemovitostem.

Exekuce mohla být také vedena způsobem zrušení společenství a o uprave-
ní hranic dle § 351 e.ř. Při tomto výkonu rozhodnutí došlo k rozdělení společné 
nemovité věci či jiné majetkové podstaty.

Exekuce mohla být vedena rovněž i k vymožení jiného činu, tj. aby dlužník 
něco konal, strpěl nebo naopak opomenul, a to v souladu s § 353 a násl. e.ř. 
Zákon připouštěl zastupitelnost, a proto mohl dlužník na svůj náklad zmocnit 
jinou osobu, aby daný úkol vykonala. Na počátku exekuce se dlužníkovi pohro-
zilo peněžitou pokutou nebo vazbou, pokud by uložený čin nevykonal ve stano-
vené lhůtě. Uplynula-li lhůta k plnění, byl nastaven nový běh lhůty a dlužníkovi 
opět pohroženo novými sankcemi; takto mohlo být postupováno opakovaně, 
přičemž donucovací prostředek, jímž bylo při každé nové lhůtě pohroženo, byl 
tvrdší a ostřejší.37 V případě povinnosti zdržet se nějakého jednání soud po po-
volení exekuce zapověděl dlužníkovi nějakou činnost, a to opět pod pohrůžkou 
peněžité sankce nebo vazby.38

35 K exekuci na věci v moci třetí osoby srovnej např. rozhodnutí Nejvyššího soudu Českosloven-
ské republiky ze dne 30. srpna 1928 sp. zn. R II 246/28.

36 K otázce úschovy věcí exekučně vyklizených srovnej např. rozhodnutí Nejvyššího soudu Česko-
slovenské republiky ze dne 14. března 1922 sp. zn. Rv I 903/21, případně rozhodnutí Nejvyššího 
soudu Československé republiky ze dne 3. května 1927 sp. zn. Rv I 568/27.

37 Peněžitá pokuta nesměla přesahovat v jednom příkaze částku 4 000 Kčs a v celkovém úhrnu 
částku 20 000 Kčs; délka vazby nesměla překročit šest měsíců.

38 Peněžitá pokuta nesměla ani v tomto případě přesahovat v jednom příkaze částku 4 000 Kčs, 
avšak oproti předchozímu činila v úhrnu maximální délka vazby jeden rok.
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Exekuční kodex nabízel povinnému dlužníkovi procesní obranu prostřed-
nictvím podání námitek proti rozhodnutí o povolení exekuce.39 Povolená 
exekuce rovněž mohla být kdykoliv v jejím průběhu zrušena na návrh obou 
účastníků řízení nebo i bez návrhu z úřední činnosti.40 Pakliže se zrušovací dů-
vody týkaly jen části exekuce, nebo jen některých věcí, svědčilo dlužníkovi prá-
vo požadovat omezení exekuce.41 Dlužník mohl využít také institut odkladu  
(tj. stavení) exekuce.42 Zákon neopomněl ani na ochranu třetích osob, jež se 
proti jednotlivým způsobů vedení exekuce mohly bránit podáním odporovací 
žaloby, jestliže exekuce zasahovala do jejich vlastnických práv; byly-li s žalobou 
u nalézacího soudu úspěšní, došlo ke zrušení exekuce v rozsahu, jehož se od-
porovací žaloba týkala.

Exekuční řád z roku 1896 upravoval exekuční právo a exekuční řízení v po-
době velmi blízké tomu, jak dnes pojímáme soudní výkon rozhodnutí. Jeho 
zcela zásadní přínos spočíval ve stabilizaci zásady legálního pořádku. Nelze však 
odhlédnout, že některé exekuční instituty již v moderním pojetí nepoužíváme. 
Jedním z nich byl případ, kdy jevilo-li se provádění exekuce jako neúspěšné, 
mohl dlužník navrhnout, aby mu soud uložil povinnost vykonat veřejně tzv. 
vyjevovací přísahu o stavu svého jmění (ustanovení §§ 47 – 49 e.ř.). Na úřední 
desce soudu se přitom vyvěsilo oznámení o termínu konání výkonu vyjevovací 
přísahy. Pokud se dlužník k přísaze bez omluvy nedostavil, nebo odmítl-li ji 
vykonat, byla mu uložena osobní vazba.

39 Dlužník své námitky uplatnil buď žalobou, nebo formou rekursu proti usnesení soudu o po-
volení exekuce, a to z důvodů vyjmenovaných v § 36 e.ř. (např. namítána nevykonatelnost 
exekučního titulu, dosud nenastala splatnost závazku, neexistence právní posloupnosti (tj. ná-
stupnictví), nepřevzetí ručitelského závazku vůči dlužníkovi).

40 Důvodům zrušení povolené exekuce se věnovala ustanovení §§ 35, 36, 37 a 39 e.ř. (např. exekuč-
ní titul byl prohlášen za neplatný, zrušený nebo jinak neúčinný, exekuce postihovala i nepostih-
nutelné věci, exekuce se stala nepřípustnou, došlo ke zpětvzetí exekučního návrhu, nemajetnost 
dlužníka).

41 V současnosti lze omezení exekuce přirovnat k částečnému zastavení exekuce, exekuční řád 
z roku 1896 se důvody pro omezení exekuce věnoval v § 96.

42 Důvody relevantní pro rozhodnutí exekučního soudu o povolení odkladu exekuce byly vyj-
menovány v ustanovení § 42 e.ř. (např. byla vznesena žaloba na prohlášení exekučního titulu 
za neplatný, zrušený nebo neúčinný a soud dosud nerozhodl, byla podána žaloba za obnovu 
řízení, žaloba za obnovu předešlého stavu, žaloba na zrušení rozhodčího výroku nebo žaloba 
na zrušení povolené exekuce či její prohlášení za nepřípustnou). Používání institutu odkladu 
exekuce bylo věnováno např. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 
18. srpna 1925 sp. zn. R I 679/25; případně rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé re-
publiky ze dne 20. března 1931 sp. zn. R II 34/31.

SoUDní vÝKon roZhoDnUtí a ZpŮSoBy jeho provÁDĚní v DĚjinnÉM KonteXtU Let 1948 aŽ 1989...
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Ve snaze o zachování kontinuity práva byl exekuční řád z roku 1896 plynule 
převzat prostřednictvím recepční normy (tj. zákona č. 11/1918 Sb., o zřízení 
samostatného státu československého) do právního pořádku nově vzniklé Čes-
koslovenské republiky. V Československu nastal na dlouhé půl století právní 
dualismus, neboť Čechy, Morava a Slezsko se řídily rakouským právem, kdež-
to Slovensko a Podkarpatská Rus právem uherským.43 Dvojí právní úprava  
a dvojí systém soudnictví mátly co do složitosti, nepřehlednosti a v neposlední 
řadě jinakojazyčnosti nejen účastníky řízení, ale i profesionály z řad právníků, 
vymahatelnost práva byla značně oslabena.44 Byť se zákonodárci pokoušeli si-
tuaci řešit vydáním unifikovaného kodexu a sjednocením soudní praxe,45 byly 
vydány jen dílčí novely; komplexní systémovou změnu přinesl až zákonotvorný 
boom v 50. letech 20. století.

Vývoj exekučního práva po přijetí zákona č. 142/1950 Sb.
Rozhodující vliv při dalším vývoji exekučního práva měl komunistický pře-

vrat v únoru 1948, který absolutně změnil charakter občanského procesního 
práva, a to zejména v souvislosti s přijetím zákona č. 319/1948 Sb., o zlidově-
ní soudnictví. Tento předpis, přijatý v rámci tzv. právnické dvouletky, neřešil 
stávající problémy s dualitou práva v Československu. Kodex byl inspirován 
procesním kodexem Ruské sovětské federativní socialistické republiky z roku 
1923. Došlo k zavedení funkce soudce z lidu, kdy výkon této funkce byl poklá-

43 Na Slovensku a v Uhrách se používala právní úprava uherského civilního procesu, který do 
značné míry vycházel z německého civilního soudního řádu z roku 1877, tedy civilní řád 
soudní zák. čl. I/1911 a prováděcí předpis zák. čl. LIV/1912, nahrazující zák. čl. LIV/1868,  
zák. čl. LIX/1881 a zák. čl. XVIII/1893. Exekuční právo a exekuční řízení bylo upraveno zák.  
čl. LX/1881, o řízení exekučním (exekuční zákon), ve znění zákonného článku XLI/1908,  
o změně a doplnění zák. čl. LX/1881, o exekučním řízení. K úpravě exekučního práva na Slo-
vensku blíže např. HORA, Václav. Soustava exekučního práva se zřetelem ke Slovensku a P. Rusi. 
Praha : Všehrd, 1930, 309 s.

44 Ze soudobé judikatury např. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 
27. dubna 1931 sp. zn. Nd II 32/31 (Vážný 10734), podle něhož: „Tuzemskem není Slovensko 
a Podkarpatská Rus. Má-li dlužník bydliště na Slovensku, poddlužník pak v historických zemích, 
jest určiti příslušnost exekučního soudu podle bydliště poddlužníka.“

45 Na sjednocení právního řádu Československa pracovalo tzv. Ministerstvo unifikací, usilující  
o sjednocení zákonodárství a správy jednotlivých území v republice. Uznání a vzájemnost roz-
hodnutí byla podložena např. nařízením vlády č. 237/1919 Sb., o vzájemném výkonu exekuč-
ních titulů povstalých v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s jedné a na Slovensku s druhé strany; 
nařízení vlády č. 145/1919 Sb., o exekuci podle spisů a listin zřízených v německo-rakouském 
státě.
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dán za občanskou povinnost. Nová procesní pravidla měla přinést zjednodušení  
a zrychlení řízení před soudem. Za tím účelem se zákonodárci snažili zestručnit 
a zpřehlednit právo tak, aby mu porozuměli všichni občané státu i bez potře-
by vyhledání odborné pomoci u právníků. Apelovalo se přitom na naplňování 
vyšších cílů celku jako pracující fungující společnosti, v níž si lidé dobrovolně  
a řádně plní své závazky a povinnosti. Výrazným průlomem byla laicizace soud-
nictví a celkově posílení vlivu soudnictví na život jednotlivce.46

Na stejných principech byl pochopitelně vystavěn i občanský soudní řád  
č. 142/1950 Sb.47, jehož největší přínos představovalo odstranění právního 
dualismu. Nový kodex do sebe inkorporoval nejen komplexní úpravu občan-
skoprávního nalézacího řízení, ale též úpravu exekučního a konkursního řízení, 
jejichž význam a smysl se tím postupně vytrácel. Mezi stěžejní procesní zásady 
patřila zásada materiální pravdy, která ukládala soudu vést řízení tak, aby byl 
zjištěn skutečný stav věcí. Dále se jednalo o zásadu rovnosti účastníků, již za-
kotvovala samotná Ústava z 9. května 1945. Opomenuta nezůstala ani zásada 
volného hodnocení důkazů, dispoziční zásada, zásada oficiality, zásada veřej-
nosti, zásada ústnosti, zásada jednotnosti řízení, zásada senátního rozhodování 
a zásada hospodárnosti. Pokud jde o princip projednací či vyšetřovací, soud 
předně vycházel ze zásady projednací, avšak s tím, že měl aktivně přispívat ke 
zjištění objektivní pravdy.

Zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (v tomto od-
díle dále jen „občanský soudní řád“ či zkráceně „o.s.ř.“), se exekuci věnoval  
v části třetí. Exekuční řízení bylo započato doručením písemného exekučního 
návrhu exekučnímu soudu (případně mohl být návrh sepsán přímo u soudu 
do protokolu). 

Zákonným označením pro účastníky řízení byl věřitel a dlužník (povinná 
strana). Zákonodárce rozlišoval mezi jednotlivými typy účastníků řízení a něk-
teré skupiny zvýhodňoval. Jednou z privilegovaných skupin byly nezletilé děti, u 

46 VOJÁČEK, Ladislav – SCHELLE, Karel – KNOLL, Vilém. České právní dějiny. Plzeň : Aleš 
Čeněk, 2008, s. 626-628.

47 Tématu se blíže věnují např.:
 –  ŠTAJGR, František. Občanský soudní řád: stručný výklad zákona ze dne 25. 10. 1950 čís. 142 Sb.  

Knihovnička soudce z lidu. Praha : Orbis, 1951, 76 s.
 – ŠTEINER, Vilém. Občanské právo procesní v praxi soudů. Praha : Orbis, 1958, 396 s.
 –  FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního 

procesu. Praha : Univerzita Karlova, 1974, 102 s.
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nichž se dbalo na co nejrychlejší, nejjednodušší a nejefektivnější průběh řízení, 
aby jejich osobní potřeby byly plynule zajišťovány.48 Zvýhodněna byla jednotná 
zemědělská družstva, lidové peněžní ústavy, lidová bytová družstva a ostatní 
lidová družstva, Velkodistribuční podnik v Praze a Velkodistribuční podnik v 
Bratislavě, Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky v Praze a Druž-
stvo pro hospodaření s polnohospodářskými výrobky v Bratislavě, proti nimž 
mohla být exekuce vedena jedině skrze exekuci pro peněžité pohledávky v sou-
ladu s § 437 odst. 1 o.s.ř., a to jen tehdy, jestliže příslušný dozorčí orgán označil 
soudu v třicetidenní lhůtě (u exekuce odepsáním z účtu u peněžního ústavu 
v desetidenní lhůtě) části majetku, které mohly být exekucí postiženy, případně 
označil též exekuční prostředky, jichž bylo možno užít. Pokud dozorčí orgán 
nereagoval včas anebo vůbec, exekuce mohla být povolena; exekuce povolená 
nebo prováděná jiným způsobem než výše popsaným byla absolutně neplatná 
a bylo nutné ji bez dalšího zrušit z úřední povinnosti.49 Poslední okruh tvoři-
ly některé právnické osoby a příslušné dozorčí orgány, pro něž platily limity 
postihování jako u družstev.50 Třídění subjektů se zdaleka netýkalo jen osoby 
dlužníka, ale i věřitele, kdy zákon povoloval některé způsoby vedení exekuce jen 
tehdy, prováděly-li se ve prospěch určitých vymáhajících věřitelů.51

48 V  této souvislosti lze zmínit zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění  
č. 57/1955 Sb., o urychleném vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí, 
upravující především postihování majetku povinného srážkami z jeho mzdy.

49 Srovnej vládní nařízení č. 176/1950 Sb., o způsobu a rozsahu exekuce proti družstvům a jiným 
právnickým osobám.

50 Např. dle vyhlášky ministra spravedlnosti č. 718/1950 Ú. l., kterou se vypočítávají právnické 
osoby požívající ochrany v exekuci a příslušné dozorčí orgány, a následně podle dle vyhlášky 
ministra spravedlnosti č. 356/1952 Ú. l., kterou se vypočítávají právnické osoby požívající 
ochrany v exekuci a příslušné dozorčí orgány. Mezi tyto patřily např. Revoluční odborové hnu-
tí, Státní banka Československá v Praze, nejrůznější svazy a fondy, sokolské jednoty, Sdružení 
rodičů a přátel školy, veškerá ministerstva a pověřenectva, ústřední orgány státu, okresní ná-
rodní výbory, veletrhy, ale také třeba Zoologická zahrada v pražské Troji.

51 Dle § 1 odst. 1 nařízení ministra spravedlnosti č. 12/1953 Sb., o rozsahu a podmínkách přípust-
nosti exekuce na pohledávky z dodávek zemědělských výrobků státu, bylo možné vést exekuci 
proti jednotným zemědělským družstvům na jejich pohledávky z povinných dodávek zeměděl-
ských výrobků státu jen, jestliže sloužily k uspokojení pohledávky státu a socialistických práv-
nických osob, členů těchto družstev a jejich dědiců či z pracovních smluv a z náhrady škody. 
Tentýž předpis dále v § 2 odst. 1 připouštěl vedení exekuce proti jednotlivým zemědělcům na 
jejich pohledávky z povinných dodávek zemědělských výrobků státu v případě, že vedly se  
k vydobytí pohledávek na úhradu osobních potřeb, státu a socialistických právnických osob, 
případně z výměnku, z pracovních smluv a z náhrady škody.
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Stejně jako do nalézacího řízení, tak i do řízení vykonávacího se prolnula 
zásada senátního rozhodování. Na rozdíl od exekučního řádu z roku 1896, kde  
o exekuci vždy rozhodoval pouze samosoudce, podle občanského soudního 
řádu rozhodoval samosoudce především o návrhu na povolení exekuce a vý-
jimečně i o některých dalších řízeních; o zbývajících, taxativně vymezených 
řízeních rozhodoval exekuční senát. Mezi senátní věci patřilo rozhodování  
o námitkách, o odkladu exekuce, o určení náhrady, kterou mĕl složit vydražitel 
nemovité věci, o nařízení exekuční likvidace, o ustanovení a odvolání správce 
podstaty, o ponechání pohledávek a věcí dlužníkovi, o námitkách proti konečné 
zprávě o zpeněžení a proti vyúčtování odměny, o vydání rozvrhového usnesení 
a o zrušení exekuční likvidace.52

Občanský soudní řád z roku 1950 počítal s těmito způsoby vedení exekuce:

Exekuce k vydobytí peněžitých pohledávek

Exekuce na nemovité věci
Exekuce na nemovité věci byla dle občanského soudního řádu z roku 1950 

prováděna jen dvěma způsoby, a to zřízením exekučního zástavního práva 
na nemovité věci a exekuční dražbou nemovité věci, z praxe zcela vypadla 
vnucená správa. Pro první ze zmíněných způsobů se aplikovala pravidla podle  
§ 450 a násl. o.s.ř. Nový předpis zachoval rozlišení nemovitých věcí na zapsa-
né ve veřejné knize a nemovitosti nezapsané. Stejně jako dle exekučního řádu 
z roku 1896 bylo zástavní právo pro vymahatelnou pohledávku věřitele na 
zapsané nemovitosti zřízeno vydáním usnesení o povolení exekuce; existen-
ce zástavního práva byla neprodleně zapsána do veřejné knihy. Povolit tento 
druh exekuce bylo možné jen po předchozím osvědčení skutečnosti, že daná 
nemovitost se skutečně nachází ve vlastnictví dlužníka.53 Pro pořadí jednot-
livých věřitelů byl rozhodující okamžik, kdy k exekučnímu soudu došel návrh 
na zřízení exekučního zástavního práva. V případě, že stejná pohledávka téhož 
věřitele byla zajištěna jak exekučním zástavním právem, tak již dříve zřízeným 
smluvním zástavním právem, posunulo smluvní zástavní právo věřitele na lepší 
pořadí. Ohledně nemovitostí nezapsaných ve veřejných knihách se postupovalo 
jako doposud, tedy o dané nemovitosti muselo být nejprve sepsáno výkonným 

52 Exekuční likvidace nepředstavovala další institut exekučního práva, nýbrž se týkala konkursu.
53 Srovnej nepřípustnost vedení exekuce na základě domnělého vlastnictví dle rozhodnutí Nej-

vyššího soudu Československé republiky ze dne 15. února 1930 sp. zn. Rv II 448/29.

SoUDní vÝKon roZhoDnUtí a ZpŮSoBy jeho provÁDĚní v DĚjinnÉM KonteXtU Let 1948 aŽ 1989...
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úředníkem54 soudu zájemní popsání, v němž se uvedlo, že se předmětná ne-
movitost zabavuje pro vymáhanou pohledávku. 

Na exekuci zřízením zástavního práva mohla volně navazovat dražba ne-
movitých věcí dle § 458 a násl. o.s.ř., avšak oba způsoby byly na sobě navzá-
jem nezávislé. Poté, co soud povolil dražbu, nařídil odhad hodnoty nemovitosti. 
Samotný odhad provedl zaměstnanec soudu – výkonný úředník.55 Informace  
o konání dražby byly zveřejněny v dražební vyhlášce, v níž soud stanovil dra-
žební rok v délce nejméně třiceti dnů. Pokud jde o samotný průběh dražby, 
platila stejná pravidla, jaká zavedl exekuční řád z roku 1896. Vydržiteli, který 
nabídl nejvyšší podání, soud usnesením udělil příklep; udělení příklepu mělo 
za účinek, že vydražitel nabyl k  předmětné nemovité věci vlastnické právo  
a mohl se domáhat uvedení do držby. Po právní moci příklepu ustanovil soud 
rok k jednání o rozvrhu, v jehož průběhu byl výtěžek z dražby (rozdělovaná 
podstata) rozdělen podle typu nároků a podle pořadí v jednotlivé skupině mezi 
jednotlivé přihlášené věřitele. Výsledek dražby byl zaznamenán do rozvrhové-
ho usnesení; po nabytí právní moci usnesení mohly být oprávněným osobám 
vyplaceny přikázané částky. 

Úplnou novinkou bylo ustanovení § 481 o.s.ř., jež upřednostňovalo socialis-
tické právnické osoby před všemi ostatními podateli. Tyto byly totiž oprávněny 
nejpozději před začátkem výkonu dražby prohlásit, že danou nemovitou věc 
přejímají za odhadní cenu. Výsledkem takovéhoto prohlášení bylo, že soud od 
nařízené dražby upustil.

Exekuce na movité věci
Obdobně jako v případě nemovitých věcí bylo postupováno v případě věcí 

movitých. Movitá věc, která se měla stát předmětem exekuce zabavením podle 
§ 509 a násl. o.s.ř., byla zabavena tím, že soud vydal usnesení o povolení zaba-
vení a výkonný úředník soudu se následně vydal zpravidla do obydlí dlužníka, 
kde sepsal seznam zabavených věcí a tento dokument podepsal (tzv. zájemní 
protokol).Teprve při výkonu zabavení bylo dlužníkovi krátkou cestou doručeno 
usnesení soudu o povolení exekuce, čímž mělo být zabráněno případům, kdy 

54 O výkonných orgánech např. odborný článek: SMOLÍK, Petr. S exekucí proti proudu času aneb 
Co se do sborníku nevešlo. In: Komorní listy. Brno : Exekutorská komora České republiky, 2011, 
č. 4.

55 Pravidla pro odhady nemovitých věcí blíže upravovalo vládní nařízení č. 177/1950 Sb., o odha-
dech nemovitých věcí.
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se dlužník snažil své věci jakýmkoliv způsobem zcizit, zničit nebo jinak krátit 
práva věřitele.

Oproti úpravě obsažené v exekučním řádu z  roku 1896 se výčet věcí vy-
loučených z exekuce značně zúžil. Mezi nezabavitelné věci patřily věci, které 
dlužník potřebovat k výkonu svého povolání nebo zaměstnání, anebo k exis-
tenci své nebo osob, kterým byl podle zákona povinen poskytovat úhradu na 
osobní potřeby; věci, u nichž by exekuce odporovala veřejným anebo veřejně 
uznaným zájmům nebo občanské pietě; ostatní věci, jejichž nepostižitelnost sta-
novil zvláštní zákon. Zabavené věci mohly být vhodným způsobem uschovány;  
o tomto rozhodoval na návrh oprávněného věřitele exekuční soud. V případě, 
že byly zabaveny věci podléhající rychlé zkáze,56 prodal je výkonný úředník  
bez dalšího z volné ruky.

Zákonnou úpravu vedení exekuce prodejem movitých věcí lze nalézt  
v § 517 a násl. o.s.ř. Soud nejprve vydal usnesení o povolení exekuce a po nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí nařídil soudní prodej zabavených věcí. Součas-
ně nechal odhadnout hodnotu věci, jestliže neměly úředně stanovenou cenu. 
Informace o konání dražebního roku soud zveřejnil na úředně desce způsobem 
v místě obvyklým a také zpravil účastníky řízení a okresní národní výbor. Dra-
žilo se tak dlouho, dokud získaný výtěžek z prodeje nepokryl veškeré nároky 
vymáhajících věřitelů. Z výtěžku byly nejprve uhrazeny náklady odhadu, úscho-
vy a prodeje, v dalším pořadí pak pohledávky věřitelů se zadržovacím právem, 
pohledávky věřitelů se zákonným zástavním právem, pohledávky věřitelů se 
smluvním zástavním právem a v poslední řadě až pohledávky ostatních vymá-
hajících věřitelů. Pohledávky stejného pořadí byly uspokojeny poměrně.

Zcela unikátně působilo ustanovení § 228 o.s.ř., upravující soudní prodej 
movitých věcí dlužníka bez exekučního titulu s cílem uspokojit věřitele. Samot-
ný prodej, stejně jako všechna přípravná řízení k němu směřující, konal samo-
soudce bez ústního jednání a bez slyšení dlužníka. Mobiliární prodej se mohl 
uskutečnit v některých případech dokonce i tehdy, pokud nařízení o prodeji 
dosud nenabylo právní moci. Dlužník se mohl bránit prostřednictvím stížnos-
ti. Obdobně bylo hned v následujícím ustanovení § 229 umožněno vzájemné 
popsání movitých věcí nájemce.

56 Byly postihovány zcela výjimečně, pokud dlužník nedisponoval žádným jiným zabavitelným 
majetkem.

SoUDní vÝKon roZhoDnUtí a ZpŮSoBy jeho provÁDĚní v DĚjinnÉM KonteXtU Let 1948 aŽ 1989...
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Exekuce na peněžité pohledávky a plat
Exekuci na peněžité pohledávky na účtu u peněžního ústavu bychom na-

lezly v ustanovení § 527a o.s.ř.57 Realizovaly se tak, že exekuční soud povolil 
tento způsob exekuce, čímž přikázal poddlužníkovi, aby po právní moci usne-
sení o povolení exekuce provedl odpis z dlužníkova účtu u peněžního ústavu  
a tento převedl na věřitele.

Podobný princip platil také v případě exekucí na ostatní peněžité pohle-
dávky a na plat podle § 528 a násl. o.s.ř.58 Zabavit bylo možné veškeré peněžité 
mzdy, naturální mzdy vzniklé z pracovního (učebního) poměru a opakující se 
úplaty za práci osobně konanou pro tutéž osobu, veškeré úplaty nahrazující 
pracovní příjem z důvodu dočasné nebo trvalé pracovní nezpůsobilosti stejně 
jako důchody z důchodového zabezpečení a platy jim na roveň postavené. Vést 
exekuci bylo možné nejen pro nároky věřitelů, které již dospěly, ale rovněž i pro 
nároky na peněžité plnění splatné v budoucnosti.59

Z čistého platu, pokráceného o daň ze mzdy, pojistné z národního pojištění 
a případné další závazky, byla nejprve vypočtena nezabavitelná částka, která 
se zvýšila o jednu třetinu za každou jednu osobu, jíž dlužník zajišťoval obživu. 
Zbývající část platu poté byla rozdělena na třetiny, kdy jedna třetina se rozděli-
la mezi věřitele s „obyčejnými“ pohledávkami, druhá třetina připadla pouze 
na pohledávky přednostní. Poslední třetina mohla být zcela výjimečně rovněž 
exekučně postižena (byť v omezené míře), k tomu však bylo zapotřebí soudního 
povolení uděleného na návrh věřitele a po předchozím vyjádření dlužníka, který 
měl ve svém stanovisku zejména popsat potřeby své rodiny, své výdaje.

57 Blíže např. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 63/1955 Sb., o soudní 
exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu.

58 Postihování platu bylo blíže upraveno nařízením ministra spravedlnosti č. 180/1950 Sb., o exe-
kuci na peněžité pohledávky a plat; vyhláškou č. 55/1953 Ú.I., o rozsahu přípustnosti exekuce 
na pracovní odměnu chovanců výchoven dorostu a osob, na nichž se vykonává trest odnětí 
svobody; vyhláškou ministra spravedlnosti č. 149/1958 Ú. l., o rozsahu přípustnosti exekuce 
na pracovní odměnu osob, na nichž se vykonává trest odnětí svobody, a chovanců výchoven 
dorostu; vyhláškou ministra spravedlnosti č. 34/1961 Sb., kterou se mění rozsah přípustnosti 
exekuce na pracovní odměnu osob, na nichž se vykonává trest odnětí svobody. Blíže např. 
ČEŠKA, Zdeněk. Exekuce na plat. Praha : Orbis, 1959, 167 s.

59 Naopak nepostihnutelné pohledávky představovaly např. peněžité částky ze smlouvy o pojištění 
nemovité věci nebo jejího příslušenství sloužící ke znovuvybudování nebo k opravě nemovité 
věci, anebo k doplnění jejího příslušenství, dále náhrady nákladů spojených s pracovním výko-
nem, odměny za práci přes čas, příspěvky poskytované k úhradě nákladů uzavření manželství, 
nákladů porodu nebo úmrtí, sociální a studijní příspěvky apod.
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Ať už se jednalo o plat nebo o jinou peněžitou pohledávku, dlužníkovi 
bylo zapovězeno jakkoli nakládat s těmito pohledávkami, zejména je vybrat. 
Sou časně byla dlužníkovi stanovena povinnost, aby po právní moci usnesení  
o zabavení vymáhajícímu věřiteli předložil všechny zprávy, které byly potřebné  
k vydobytí zabavené pohledávky, vydal listiny týkající se zabavené pohledávky  
a vydal věci nebo splnil vzájemná plnění, jichž bylo třeba k splatnosti pohledáv-
ky. Zákon rovněž kladl mnohé povinnosti také na bedra poddlužníka, zejména 
co se týče oznamovací povinnosti.

Exekuce na jiná majetková práva
Pro exekuci postihující jiná majetková práva podle § 548 a násl. o.s.ř. pla-

tilo, že vymáhaná peněžitá pohledávka musela být zcizitelná nebo převoditelná 
na jinou. Výkon dopadal např. na pronájem, kdy jednotlivé splátky nájemného 
nebyly vypláceny dlužníkovi, nýbrž složeny u soudu a následně rozvrženy mezi 
věřitele; používala se obdobná pravidla jako u dražby movitých věcí.

Exekuce k vydobytí nepeněžitých nároků
Věřitel se v rámci exekučního řízení mohl též domoci splnění nepeněžité 

povinnosti. První variantu představovala exekuce na vydání a na dodání mo-
vitých věcí podle § 553 a § 554 o.s.ř. Exekuce byla vykonána v momentě, kdy 
dlužník nebo třetí osoba na výzvu výkonného úředníka odevzdala exekucí po-
stiženou věc a výkonný úředník ji poté předal vymáhajícímu věřiteli. 

Ustanovení § 555 a násl. o.s.ř. se věnovalo exekuci vyklizením nemovité 
věci nebo její části, v jejímž průběhu výkonný úředník z nemovitosti vyvedl 
povinnou osobu a další osoby, jichž se výkon týkal, a taktéž odstranil movité 
věci, pokud neměly v nemovitosti zůstat coby její příslušenství. Vyklizená ne-
movitost byla poté odevzdána vymáhajícímu věřiteli. Oproti dosavadní právní 
úpravě bral nový, socialistický předpis ohled na dlužníka a jeho blízké, kteří se 
výkonem rozhodnutí mohli dostat do svízelné životní situace. Byla proto záko-
nem výslovně zakotvena povinnost věřitele dopředu zajistit dlužníkovi a ostat-
ním osobám, které byly vyklizením nemovitosti postihnuty, náhradní byt nebo 
náhradní ubytování (případně přístřeší); tuto skutečnost musel věřitel předem 
osvědčit listinou potvrzenou místním národním výborem. 

Exekuce k vydobytí nároku na zřízení nebo zrušení práv k nemovitým 
věcem podle § 558 a násl. o.s.ř. předpokládala situaci, kdy věřitel usilovat o to, 
aby byl proveden knihovní zápis práva k nemovité věci.

SoUDní vÝKon roZhoDnUtí a ZpŮSoBy jeho provÁDĚní v DĚjinnÉM KonteXtU Let 1948 aŽ 1989...
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Mezi dalšími způsoby vedení exekuce pro nepeněžité pohledávky lze struč-
ně představit exekuci k vydobytí nároku na hmotné rozdělení majetkového 
společenství a na úpravu hranic podle § 563 o.s.ř., k jejímuž provedení bylo 
nezbytné přizvat soudní znalce za účelem zhotovení odhadu ceny, dále exekuci 
k vydobytí nároku na rozdělení společné nemovité věci prodejem podle § 564 
o.s.ř., exekuci k vydobytí nároku na rozdělení společné movité věci prode-
jem podle § 564a o.s.ř., exekuci k vydobytí nároku na zastupitelný čin povin-
né strany nebo naopak na nezastupitelný čin povinné strany podle § 565 až  
§ 566a o.s.ř. a exekuci k vydobytí nároku na zdržení se činu nebo trpění podle 
§ 567 a 568 o.s.ř.

Občanský soudní řád z roku 1950 již nadále nepočítal se zajišťovací exekucí; 
v ustanovení § 670 bylo výslovně uvedeno, že dosavadní ustanovení podle exe-
kučního řádu z roku 1896 se použijí pouze pro zjišťovací exekuce povolené do 
31. prosince 1950.

Proti rozhodnutí o povolení exekuce se dlužník mohl bránit skrze námit-
ky.60 Dlužník nebo vymáhající věřitel mohli dále podat návrh na zrušení celé 
exekuce61 nebo návrh na její omezení co do určité části či pro určitý způsob 
provádění s respektováním zásady, že exekuce nesmí být vykonávána ve větším 
rozsahu, než který je nezbytně třeba k uspokojení nároku vymáhajícího věřitele. 
Občanský soudní řád taktéž připouštěl možnost exekuci odložit.62 Třetí osoby, 
jejichž práva výkon rozhodnutí neoprávněně postihl, se mohly bránit prostřed-
nictvím žaloby o vyloučení věcí z exekuce podle § 442 o.s.ř. Navrácení v předešlý 
stav bylo v rámci exekučního řízení zcela vyloučeno.

60 Dle § 441 o.s.ř. tehdy, pokud po vzniku exekučního titulu nastaly okolnosti, které způsobily 
zánik vymáhaného nároku nebo bránily vymahatelnosti, anebo byly-li tu jiné důvody, pro kte-
ré byla exekuce nepřípustná. Totéž platilo, jestli věřitel dostatečně neprokázal, že je skutečným 
právním nástupcem osoby, uvedené v záhlaví exekučního titulu.

61 Důvody pro zrušení exekuce upravoval § 445 o.s.ř. (např. exekuční titul byl zrušen nebo prohlá-
šen za neúčinný, exekuce byla prohlášena za nepřípustnou, exekuce postihovala také věci z ní 
vyloučené, došlo k úplnému uspokojení vymáhajícího věřitele splněním dlužného závazku, 
věřitel upustil od dalšího vedení exekuce, existovala reálná obava, že výtěžek exekuce nebude 
postačovat ani k úhradě nákladů exekuce). 

62 Kodex se odkladu věnoval v ustanoveních § 443 a § 444 o.s.ř., podle nichž mohla být povolená 
exekuce odložena na návrh dlužníka, jestliže se dlužník dostal do špatné majetkové situace, 
kdy bez své viny nemohl dostát svým závazkům a okolnosti vzniku této naléhavé situace byly 
objektivně ospravedlnitelné. Na návrh i z úřední povinnosti mohl soud povolenou exekuci 
částečně nebo úplně odložit, jestliže v řízení nastaly takové okolnosti, které mohly mít za ná-
sledek částečné nebo úplné zrušení povolené exekuce.
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Vývoj právní úpravy po přijetí občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb.
V prosinci roku 1963 došlo k přijetí nového civilně-procesního kodexu – 

občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. (v tomto oddíle dále jen „občanský 
soudní řád“ či zkráceně „o.s.ř.“); účinnosti předpis nabyl ke dni 1. dubna 1964. 
Občanský soudní řád v době svého vzniku63 vypadal podstatně jinak, než jak 
jej známe dnes. Již zcela patrný ruský vliv64 se promítl rovněž i do jednotlivých 
způsobů, jakým mohlo být vykonávací řízení vedeno. Změnila se také základ-
ní terminologie – zákon zcela opustil pojem „exekuce“ a namísto něj praco-
val s termínem „výkon rozhodnutí“. Obměnou prošlo označení účastníků, kdy 
z dlužníka se stal „povinný“ a z vymáhajícího věřitele „oprávněný“. V případě, 
že byly nařízeným výkonem rozhodnutí postiženy též věci náležející do bezpo-
dílového spoluvlastnictví manželů, byl účastníkem řízení, pokud šlo o tyto věci, 
i manžel povinného. Zvláštní postavení zákon přiznával organizacím – v tom-
to ohledu lze odkázat na ustanovení § 264 odst. 2 o.s.ř., jenž uváděl, že výkon 
rozhodnutí proti organizaci lze nařídit zásadně přikázáním pohledávky z účtu  
u peněžního ústavu a jedině v případě, že by tímto způsobem pohledávka opráv-
něného nemohla být uspokojena, bylo možné nařídit výkon i jiným způsobem.

Vykonávacímu řízení se zákon věnoval v části páté.65 To mohlo být naříze-
no pouze na základě návrhu oprávněného, který splňoval zákonem předepsa-
né obsahové náležitosti.66 Poté, co soud zkontroloval svou pravomoc a přís-
lušnost a vyhověl poplatkové povinnosti, mohl ještě před nařízením výkonu  

63 Tématu se blíže věnují např.: FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad 
a institutů civilních procesu. Acta Universitatis Carolinae. Praha : Univerzita Karlova, 1974, 102 
s.; RUBEŠ, Josef. Občanský soudní řád: komentář. Díl 1. Praha : Orbis, 1970, 711 s.; RUBEŠ, 
Josef. Občanský soudní řád: komentář. Díl 2. Praha : Orbis, 1971, 645 s.; SCHELLEOVÁ, Ilona. 
Exekuční řízení. Praha : Eurolex Bohemia, 2005, 272 s.; SMOLÍKOVÁ, Lenka. Exekuce v Čes-
ké republice. Rigorózní práce. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2006, 187 s.; 
STEINER, Vilém. Občanské právo procesní v teorii a praxi. Praha : Orbis, 1975, 492 s.; TRIPES, 
Antonín. Výkon rozhodnutí. Příručky ministerstva spravedlnosti Československé republiky,  
svazek 39. Praha : Ministerstvo spravedlnosti Československé republiky, 1977, 97 s.; VOJÁČEK, 
Ladislav – SCHELLE, Karel – KNOLL, Vilém. České právní dějiny. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, 
684 s.; WINTEROVÁ, Alena. Civilní exekuce, konkurz a vyrovnání. Praha : Aleko, 1992, 112 s.

64 Při tvorbě předpisu se zákonodárce inspiroval zásadami občanského soudního řízení Svazu 
sovětských socialistických republik a svazových republik z roku 1961.

65 Teprve v důsledku přijetí zákona č. 519/1991 došlo k přečíslování, kdy se stávající část pátá stala 
částí šestí s účinností od 1. ledna 1992 (část pátá od té doby upravuje správní soudnictví (řízení 
ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem)).

66 TRIPES, Antonín. Výkon rozhodnutí. Příručky ministerstva spravedlnosti Československé repub-
liky, Praha : Ministerstvo spravedlnosti Československé republiky, 1977, s. 7.
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rozhodnutí provádět některé preventivní činnosti.67 Po splnění procesních 
podmínek řízení byl nařízen výkon rozhodnutí jedním nebo více z možných 
způsobů.68 Nařízením výkonu rozhodnutí nebo jeho zamítnutím skončila prv-
ní fáze vykonávacího řízení a následovalo faktické provedení výkonu rozhod-
nutí, jež soud uskutečnil z úřední povinnosti bez toho, že by byla potřeba další 
součinnost oprávněného.

Obsazení exekučního soudu bylo jednoduché – zpravidla rozhodoval před-
seda senátu stanovený podle rozvrhu práce daného okresního soudu jako samo-
soudce, o méně složitých návrzích dokonce pracovník soudu (soudní tajemník 
nebo justiční čekatel); rozhodnutí mělo vždy formu usnesení. Pracovník soudu 
tak vyřizoval zpravidla jednoduchá podání ve věcech výkonu rozhodnutí sráž-
kami ze mzdy, výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky či výkonu rozhodnu-
tí prodejem movitých věcí; v každém případě avšak za správné a včasné vedení 
soudního spisu odpovídal především soudce, který měl povinnost dozoru.69

Zcela na libovůli oprávněného leželo rozhodnutí, jakým způsobem si přeje 
výkon rozhodnutí proti povinnému vést. Nabízely se tyto možnosti:

Výkon rozhodnutí ukládající zaplacení peněžité částky
Prvním a rozhodně nejčastějším způsobem výkonu rozhodnutí byl výkon 

srážkami ze mzdy podle § 276 a násl. o.s.ř. Soudní praxe před rokem 1989 
pracovala téměř výhradně jen s tímto institutem,70 k opětovnému rozvoji ostat-
ních způsobů výkonů došlo až s příchodem kapitalismu a uvolňováním tržních  
vztahů po pádu komunistického režimu.

Výkon srážek ze mzdy byl limitován výší rozhodnutím přiznané pohledáv-
ky včetně jejího příslušenství. Z hrubé mzdy byla nejprve sražena daň ze mzdy 
a ostatní případné srážky ve prospěch státu, naopak byla připočtena hodnota 

67 Pokud např. předseda senátu uznal za potřebné a vhodné, mohl na základě návrhu oprávněného 
předvolat povinného a vyzvat jej k dobrovolnému splnění uložené povinnosti. Taktéž mohl 
soud provádět úkony směřující ke zjištění skutečného bydliště povinného, plátce mzdy nebo 
plátce jiného postižitelného příjmu, zjišťovat osobní a majetkové poměry a postižitelný majetek 
povinného (často za pomoci místního národního výboru nebo veřejné bezpečnosti nebo 
součinnosti společenských organizací).

68 TRIPES, Antonín. Výkon rozhodnutí. Příručky ministerstva spravedlnosti Československé repub-
liky. Praha : Ministerstvo spravedlnosti Československé republiky, 1977, s. 18 – 27.

69 TRIPES, Antonín. Výkon rozhodnutí. Příručky ministerstva spravedlnosti Československé repub-
liky. Praha : Ministerstvo spravedlnosti Československé republiky, 1977, s. 11.

70 Tomu odpovídal i rozsah zákonných ustanovení obsažených v občanském soudním řádu z roku 
1963, která žádnému jinému způsobu výkonu rozhodnutí nevěnovala takovou pozornost.
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naturálií coby zaměstnaneckých bonusů. Zbytek mzdy byl rozdělen opět na 
třetiny, kdy běžné pohledávky se uspokojovaly pouze co do výše jedné třeti-
ny, jedině přednostní pohledávky se uspokojovaly až ze dvou třetin. Jednotlivé 
měsíční srážky ze mzdy avšak mohly být realizovány jen v takové výši, aby po-
vinnému zůstala vždy alespoň základní částka, tj. 300 Kčs na osobu povinného 
a 100 Kčs71 na každou osobu, které povinný poskytoval výživné.72 Postihnout 
povinného více, než jak zákon připouštěl, bylo absolutně zakázáno; na tom nic 
nezměnila situace, kdy povinný s vyššími srážkami dal výslovný souhlas.73

Samotný výkon rozhodnutí spočíval v tom, že soud přikázal plátci mzdy, 
aby po doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí deponoval ze mzdy 
povinného stanovené srážky a v žádném případě je nevyplácel povinnému; po 
nabytí právní moci usnesení o povolení výkonu rozhodnutí měl plátce mzdy 
tyto částky provádět přímo oprávněnému. V případě, že se z provedených srá-
žek uspokojovalo několik pohledávek zároveň, mohl plátce mzdy zaslat sraže-
nou částku soudu, aby ji rozvrhl mezi oprávněné a sám provedl výplatu. Povinný 
měl oznamovací povinnost vůči soudu, který musel ve lhůtě jednoho týdne 
zpravit o tom, že přestal pracovat u dosavadního plátce mzdy, nebo že nastoupil 
práci u jiného plátce mzdy. Postihování srážkami z pracovní odměny u osob ve 
výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě a chovanců v domovech mládeže 
upravovaly speciální předpisy.74

71 Výše uvedených částek se v závislosti na přijetí nařízení vlády č. 16/1983 Sb., o způsobu výpočtu 
základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, 
a o stanovení částky, nad kterou byla mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o ne-
zabavitelných částkách), navýšila počínaje dnem 1. dubna 1983 na částku 450 Kčs na osobu 
povinného a po 150 Kčs na každou osobu, které povinný poskytoval výživné, a manžela, i kdyby 
si živobytí zajišťoval sám.

72 Na manžela povinného muselo být vždy ponecháno 100 Kčs, bez ohledu na to, zda mĕl samo-
statný příjem či zda byl existenčně závislý na povinném.

73 Opačně však bylo dovoleno, aby soud vyzval plátce mzdy k provádění srážek v částce nižší, 
pokud se na tom dopředu dohodli oprávněný s povinným; oprávněný si mohl tento kompromis 
kdykoliv rozmyslet a nižší srážky odvolat.

74 Mezi tyto prováděcí předpisy patřila vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 100/1963 Sb.,  
o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí 
svobody nebo ve vazbě, a chovanců v domovech mládeže; vyhláška Ministerstva spravedlnosti 
č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody 
nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců 
zvláštních výchovných zařízení; vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 113/1983 Sb., kterou se 
mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb.,  
o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve  
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Výkon rozhodnutí mohl být prováděn taktéž srážkami z jiných příjmů – 
srážkami z pracovní odměny členů družstev, dále z důchodu, z nemocenského, 
z peněžité pomoci v mateřství, ze stipendií, z náhrady ucházejícího výdělku  
a z náhrady poskytované za výkon společenských funkcí a dalších. 

Další způsob výkonu rozhodnutí k vymožení peněžitých pohledávek před-
stavoval výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky, a to buď přikázáním  
z účtu u peněžního ústavu podle § 303 o.s.ř., nebo přikázáním jiných peně-
žitých pohledávek dle § 312 o.s.ř. Co se týče výkonu rozhodnutí přikázáním 
pohledávky z účtu u československého peněžního ústavu, byl proveden odep-
sáním této pohledávky z účtu do výše přisouzené ve výroku rozhodnutí (včetně 
příslušenství), které se stalo podkladem pro rozhodnutí soudu o nařízení výko-
nu rozhodnutí; v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud přikázal peněž-
nímu ústavu, aby po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí odepsal pohledávku 
z účtu povinného a vyplatil ji oprávněnému. Pro případ, že by peněžní ústav 
nerespektoval rozhodnutí soudu a nepostupoval podle jeho pokynů, mohl se 
oprávněný domáhat přímo vůči peněžnímu ústavu, aby zaplatil dlužnou částku, 
na níž by měl nárok, kdyby byl peněžní ústav postupoval správně, a to i tehdy, 
jestliže na daném účtu povinného nebyl dostatek prostředků. To však neplatilo, 
jestliže oprávněným byla socialistická organizace.75 Pro přikázání jiných peně-
žitých pohledávek se používala obdobná pravidla. Zákon nepřipouštěl výkon 
rozhodnutí přikázáním pohledávky z vkladu na účtu vedeného na vkladních 
knížkách.

Postihování majetku povinného prodejem movitých věcí se provádělo 
podle § 323 a násl. o.s.ř. Pro nařízení uvedeného způsobu výkonu rozhodnutí 
byl oprávněný povinen v návrhu na výkon konkrétně specifikovat movité věci 
ve vlastnictví povinného, které měly být prodány. Soudnímu prodeji tradič-
ně předcházel soupis majetku, jímž byly dané věci zabrány soudním vykona-
vatelem, a povinný měl zakázáno s nimi nakládat. Sepsané věci mohly zůstat 
až do okamžiku prodeje76 u povinného, nebo je soud vhodným způsobem  

vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních 
výchovných zařízení.

75 Výkon rozhodnutí, v němž na straně oprávněného nebo povinného vystupovala socialistická 
organizace, byl prováděn na základě předpisů o příkazech k vybrání bez toho, že by soud nařídil 
výkon rozhodnutí. Srovnej s vyhláškou ministra financí č. 372/1953 Ú.I., o příkazech k vybrání, 
a s vyhláškou generálního ředitele Státní banky československé č. 85/1966 Sb., o platebním sty-
ku a zúčtování na účtech organizace.

76 Z prodeje nejen movitých i nemovitých věcí byly negativním výčtem vyloučeny např. věci 
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zajistil a uschoval. I zde zákon poskytoval socialistickým organizacím jistá pri-
vilegia, spočívající zejména v tom, že po právní moci usnesení o nařízení výko-
nu rozhodnutí byly nejprve sepsané věci nabídnuty organizacím vytipovaným 
místním národním výborem, které s těmito věcmi obchodovaly nebo které je 
využívaly ve výrobě či provozu, a to za maloobchodní cenu. Jestliže si žádná or-
ganizace z nabízených věcí nevybrala, zajistil soud provedení odhadu sepsaných 
věcí77 a přistoupil k samotnému prodeji občanům. Konečnou fází tohoto typu 
výkonu rozhodnutí představovala výplata jednotlivých pohledávek z výtěžku, 
který se prodejem movitých věcí podařilo zajistit.

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí upravovaly §§ 335 až 337 o.s.ř., 
které nebyly nijak obsáhlé. Z rozsahu, který se občanský soudní řád z roku 1963 
rozhodl tomuto tématu věnovat – lépe řečeno nevěnovat, je zřejmé, že se s tímto 
způsobem postihování majetku povinného do budoucna nepočítalo.

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí byl nařízen, jestliže oprávněný 
konkrétně označil nemovitost, jejíhož prodeje se domáhal, a prokázal-li, že 
se tato nachází ve vlastnictví povinného. Výkon rozhodnutí byl automaticky 
vztažen nejen na samotnou nemovitost, ale i na její příslušenství a vůbec vše, 
co k nemovitosti náleželo. Jestliže se nepodařilo nemovitost prodat, byl tento 
způsob výkonu rozhodnutí bez dalšího zastaven. V případě úspěšného prodeje 
předseda senátu rozvrhl získaný výtěžek mezi přihlášené věřitele. 

Výkon rozhodnutí mohl být proveden také prodejem spoluvlastnického 
podílu podle § 338 o.s.ř.; přiměřeně se aplikovala pravidla o prodeji movitých 
a nemovitých věcí.

Výkon rozhodnutí ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky
Pro výkon rozhodnutí k uspokojení práv na nepeněžité plnění byl rozhodu-

jící charakter uložené povinnosti. Výkonu rozhodnutí vyklizením byla pozor-
nost věnována v § 340 a násl. o.s.ř. Pokud se oprávněný domáhal vyklizení bytu, 
musel současně zajistit povinnému náhradní ubytování a splnění této povinnosti  

z výkonu rozhodnutí vyloučené podle zvláštního zákona, součásti oděvů, potraviny, palivo, 
obvyklé domácí zařízení (tj. nábytek, nádobí, peřiny a ložní prádlo, rozhlasový přijímač, tele-
vizor a pračka), pracovní nástroje či pomůcky potřebné k plnění pracovních úkolů, dopravní 
prostředek sloužící k cestě na pracoviště a pomůcky, jichž bylo zapotřebí k přípravě na budoucí 
povolání nebo ke zvýšení kvalifikace, snubní prsteny a jiné předměty podobné povahy, hotové 
peníze do 1 000 Kčs aj.

77 Odhad věcí prováděl znalec, avšak v případě, že věci neměly velkou hodnotu, mohl jejich výši 
odhadnout i soudní vykonavatel.

SoUDní vÝKon roZhoDnUtí a ZpŮSoBy jeho provÁDĚní v DĚjinnÉM KonteXtU Let 1948 aŽ 1989...
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doložit potvrzením od místního národního výboru. Po právní moci usnesení 
soudu o nařízení výkonu rozhodnutí byl povinný a členové jeho domácnos-
ti nuceně přestěhováni do náhradního bytu nebo náhradní místnosti, k tomu 
účelu jim soud stanovil lhůtu nejméně pěti dní od doručení výzvy k vyklizení. 
Pokud povinný sabotoval výkon rozhodnutí a k úkonu vyklizení se nedostavil, 
aby si převzal vyklizené věci, nebo jiným způsobem nespolupracoval, soudní 
vykonavatel věci sepsal a uložil je do úschovy u místního národního výboru na 
náklady povinného. Jestliže si povinný vyklizené věci nepřevzal do půl roku, 
mohly být poté nabídnuty k prodeji.

Další způsob představovalo odebrání věci podle § 345 a násl. o.s.ř., na zák-
ladě něhož byl povinný povinen vydat nebo dodat oprávněnému určenou věc. 
Za situace, když se dlužník nebo jiná osoba vydání předmětné věci bránili, po-
stupovalo se dále obdobně jako u výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky. 
Byla-li věc nahraditelná, mohl soud oprávněnému dovolit, aby si ji opatřil jiným 
způsobem a jinde na náklady a nebezpečí povinného.

Výkon rozhodnutí rozdělením společné věci podle § 348 o.s.ř. se realizoval 
buď poté, co byla společná movitá nebo nemovitá věc prodána, anebo faktickým 
rozdělením věci, pakliže to její povaha dovolovala (např. rozdělení pozemku).78 
Získaný výtěžek soud rozvrhl mezi bývalé spoluvlastníky podle výše jejích po-
dílů.

Posledním způsobem výkonu rozhodnutí se stalo provedení prací a výkonů 
dle § 350 a násl. o.s.ř. Zde se uplatňovala zastupitelnost na straně povinného, 
neboť povinnost konat mohla být delegována i na jinou osobu odlišnou od 
povinného, a to na náklady povinného. Za porušení povinnosti konat mohl 
soud uložit povinnému pokutu až do úhrnné výše 20 000 Kčs; zaplacená pokuta 
propadla státu. 

V průběhu řízení byl povinný79 i oprávněný oprávněni podávat návrhy 
na úplné nebo částečné zastavení80 exekuce, pokud nastal některý z důvodů  

78 K provedení faktického rozdělení soud často přizval znalce, aby se jednak zamezilo situacím, 
kdy by rozdělením věci ztratila věc na hodnotě, a jednak situacím, kdy by rozdělením vznikl 
na jedné straně nepřiměřený prospěch na úkor strany druhé, nemající základ ve výši jejich 
spoluvlastnických podílů.

79 Blíže např. SCHOLZOVÁ, Karin. Sociální a morální aspekt exekuce. Bakalářská práce. Brno 
: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta humanitních studií, 2013, s. 13 – 20; SVOBODA, 
Ondřej. Princip ochrany a obrany povinného v exekučním řízení. Diplomová práce. Brno : Ma-
sarykova univerzita, Právnická fakulta, 2008, 99 s.

80 I zda občanský soudní řád z roku 1963 zaváděl novou terminologii, neboť do té doby používaný 
pojem „zrušení“ řízení nahradil pojmem„zastavení“.
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pro zastavení výkonu rozhodnutí, jak na ně pamatuje ustanovení § 268  
odst. 1 o.s.ř.,81 nebo podle některých speciálních způsobů typických pro jednot-
livé způsoby výkonu rozhodnutí.82 Výkon rozhodnutí mohl soud zastavit i zcela 
bez návrhu, tedy ex offo. Výkon rozhodnutí bylo možné také odložit.83 Obranu 
třetích stran a manžela povinného upravoval § 267 o.s.ř. skrze vylučovací žalobu, 
o níž rozhodoval nalézací soud v klasickém občanskoprávním řízení.84 V pří-
padě podání takové žaloby byl výkon rozhodnutí dočasně odložen; v případě 
zamítnutí žaloby se ve výkonu pokračovalo, v případě kladného rozhodnutí 
musel být výkon rozhodnutí v příslušném rozsahu zastaven.

Občanský soudní řád z roku 1963 byl novelizován několika desítkami po-
změňujících zákonů. Většina doplnění se však týkala spíše nalézacího řízení; po-
kud jde o řízení vykonávací, dotkly se jej zejméma až změny zakotvené v novele 
občanského soudního řádu č. 519/1991 Sb. Byla tak především znovuzavedena 
dražba uplatňující se při prodeji nejen věcí movitých, ale opět i nemovitých. V 
život bylo navráceno používání institutu soudcovského zástavního práva na ne-
movitosti; pokud jde o zbývající způsoby výkonu rozhodnutí, jimž se občanský 
soudní řád z roku 1963 věnoval jen velmi stroze, zákonodárce o dost důsledněji 
a komplexněji přistoupil k rozšíření a prohloubení právní úpravy.

Závěr
Na závěr si dovolím už jen kratinké shrnutí, neboť vše podstatné bylo řečeno 

výše. Exekuční řád č. 79/1896 ř. z., byť představuje pramen práva více než sto 

81 Mezi zákonem vyjmenované důvody pro zastavení exekuce patřily: bylo zjištěno, že rozhodnutí, 
které bylo podkladem výkonu rozhodnutí, se ještě nestalo vykonatelným nebo naopak bylo 
zrušeno či se stalo neúčinným; oprávněný navrhl zastavení exekuce (v takovém případě byla 
exekuce bez dalšího zastavena); výkon rozhodnutí postihoval věci z výkonu absolutně nebo 
relativně vyloučené; nemajetnost dlužníka; právo oprávněného na vymáhanou pohledávku za-
niklo; exekuce se stala nepřípustnou.

82 Typickým příkladem je ustanovení § 290 odst. 1 o.s.ř., podle něhož soud na návrh plátce mzdy 
nebo povinného zastaví nařízený výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, když povinný po dobu 
jednoho roku nepobírá mzdu buď vůbec, nebo alespoň v takové výši, aby z ní mohly být srážky 
prováděny. Podle odst. 2 může soud na návrh povinného zastavit nařízený výkon rozhodnutí 
srážkami ze mzdy, jestliže jsou srážky prováděny již jen pro běžné výživné a lze předpokládat, 
že povinný vzhledem ke svému chování i poměru k práci bude výživné plnit dále dobrovolně.

83 V souladu s § 266 odst. 1 o.s.ř. soud výkon rozhodnutí odložil, ocitl-li se povinný bez své viny 
přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo 
pro příslušníky jeho rodiny zvlášť nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem vážně 
poškozen (rozhodovali soudci v senátu). Odložit výkon podle odst. 2 téhož ustanovení dále šlo 
i tehdy, jestliže se očekávalo, že bude výkon rozhodnutí zastaven (rozhodoval samosoudce).

84 Blíže např. FIALA, Josef. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Acta 
Universitatis Carolinae. Praha : Univerzita Karlova, 1972, 120 s.
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dvacet let starý, je i ze současného pohledu skutečně velice kvalitně zpracovaný 
a stále neuvěřitelně aktuální. Tehdejší zákonodárce si musel být dobře vědom, 
co praxe potřebuje a co si žádá, a to jí bylo nabídnuto rovněž v právním předpise. 

Naproti tomu právní úprava občanského soudního řádu z roku 1950 a ná-
sledně z roku 1963 tak důsledná a propracovaná rozhodně nebyla, preciznost  
a promyšlenost jednotlivých způsobů vykonávacího řízení ustoupila před poli-
tickým tlakem a resocializací. Z široké nabídky nejrůznějších exekučních způ-
sobů, kdy věřitel mohl svobodně a dle svého uvážení nalézt nejvhodnější způsob, 
jak se domoci vymahatelnosti svého nároku, mu po roce 1950, a zejména po 
roce 1963 příliš nezbylo – nejčastějším způsobem výkonu rozhodnutí se stal 
výkon srážkami ze mzdy, který ani zdaleka nemohl přiléhat na všechny situace  
a specifické potřeby toho kterého vykonávacího řízení. Pokud jde o dražby ne-
movitých věcí, tyto byly na dlouhou dobu z výkonů rozhodnutí zcela vyřa-
zeny.85 

Teprve po roce 1989 byly přijaty novely, jež stávající právní řád proměnily 
v platformu, na níž bylo možné postavit základy svobodného, demokratického 
státu. Vedle návratu k rozmanitosti způsobů vedení výkonu rozhodnutí v sa-
motném občanském soudním řádu č. 99/1963 Sb., došlo posléze k zavedení 
systému soukromých soudních exekutorů.86 Následný bouřlivý vývoj přinesl 
jakýsi návrat k institutům a pravidlům, které zde byly zavedeny již exekučním 
zákonem z roku 1896.

Kontaktní údaje:

JUDr. Veronika Steinová
361201@mail.muni.cz
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 
Katedra dějin státu a práva
Veveří 158/70
611 80 Brno
Česká republika

85 Do právního řádu byl tento institut navrácen až na základě zákona č. 519/1991 Sb., kterým se 
mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád.

86 Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů.
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REKODIFIKACE JAKO TRADICE –  
PROMĚNA ČESKOSLOVENSKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 

V 60. LETECH

Ivana Bláhová

Abstrakt
Příspěvek se zabývá úlohou rekodifikace v československých právních ději-

nách, především pak v 60. letech 20. století. Představuje rekodifikační snahy 
jako červenou nit, která se táhne právním životem posledních 100 let od vzniku 
společného státu Čechů a Slováků až do současnosti a provází všechny zásad-
ní politické a dějinné zvraty. Úvodem se zaměřuje na rekodifikační projekty  
tzv. první republiky, které se snažily překonat dualismus práva vzniklý rozdíl-
nou právní tradicí v českých zemích a na Slovensku. Dále se stručně věnuje 
z hlediska výsledků úspěšnému projektu tzv. právnické dvouletky. Hlavní část 
příspěvku je věnována otázkám průběhu rekodifikace 60. let. Po proklamova-
ném dosažení socialismu rozhodly se strana a vláda přistoupit k  revizi celé-
ho právního řádu a rekodifikaci vybraných odvětví. Rekodifikační vlna se tak 
dotkla celé oblasti tzv. justičních kodexů. Většina doby však byla věnována 
prověrkám stávající právní úpravy a plánování rekodifikačních prací. Přesto 
byly výsledkem nové trestní i civilní předpisy, včetně mnoha dalších, převážně 
hospodářských zákonů. V závěru jsou zmíněny rovněž rekodifikační projekty 
v Československu, resp. České a Slovenské republice po roce 1990.

Kľúčové slová:  rekodifikace, 60. léta, legislativa, socialistická výstavba, právní 
řád

Abstract
This paper deals with the role of recodification in Czechoslovak legal his-

tory, especially in the 1960s. It represents a recodification as a red thread, which 
stretches over the last 100 years of the legal development since the establishment 
of the Czechoslovakia until the present day and which is accompanied by all 
major political and historical changes. At first the paper focuses on the recodi-
fication projects of the First Republic (1918–1938), which tried to overcome the 
dualism of the legal system created by the different legal traditions in the Czech 
lands and in Slovakia and Subcarpathian Ruthenia. In addition, it briefly deals 
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with the successful project of so-called legal biennials. The main part of the pa-
per is devoted to the issues of the process of recodification in the 1960s. After 
proclaimed achievement of socialism, the Communist party and government 
decided to undertake a revision of the entire legal order and recodification of 
its selected sectors. Recoding waves affected the entire area of   so-called judicial 
codes. Most of the time, however, has been devoted to reviewing the existing 
legislation and planning the recodification work. The result of recodification in 
1960s were new criminal and civil codes and many other, largely economic laws. 
At the end are mentioned recodification projects in Czechoslovakia, Czech and 
Slovak Republics after 1990.

Keywords: recodification, 1960s, legislation, socialist construction, legal order

Červená nit rekodifikace
Zamyslíme-li se nad dějinami československého a později českého a slo-

venského práva za posledních sto let, lze dojít k závěru, že snahy o rekodifikaci 
právního řádu se staly dobrou tradicí provázející nejen zásadní dějinné okam-
žiky, ale i všední život práva. Snad s výjimkou 70. a 80. let neproběhla dekáda, 
kdy by se neplánovaly nebo neprobíhaly rekodifikační práce.

Již po vzniku Československé republiky v roce 1918 byly ustaveny první 
komise, které měly připravit nové jednotné kodexy, které by nahradily převzaté 
rakouské a uherské zákoníky, resp. v případě uherského práva též obyčejové prá-
vo. Tyto komise, složené z předních odborníků ve svých oborech, sice pracovaly 
poměrně efektivně, na přelomu 20. a 30. let však narazily na překážku v podobě 
ekonomické situace a později i chybějící politické vůle. 

Docházelo tak především k dílčím změnám, které sice přinesly unifikaci 
vybraných právních institutů, avšak nevedly ke sjednocení právní úpravy ani 
praxe. Základní zásady rakouských a uherských kodexů zůstávaly nezměněny, 
a proto nebylo možné totožná zákonná ustanovení aplikovat v českých zemích 
a na Slovensku stejně.1

Žádný z připravovaných kodexů občanského a trestního práva se před začát-
kem druhé světové války nepodařilo přijmout. Po válce byly rekodifikační práce 
částečně obnoveny, ovšem než přinesly výsledky v podobě nových zákoníků, 

1 Blíže srov. BLÁHOVÁ, Ivana. Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948 – 1950. 
Praha : Auditorium, 2017, s. 13 – 42.
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usnesla se vláda v červenci 1948 o zahájení tzv. právnické dvouletky. Rekodifi-
kační práce se tak na podzim 1948 vrátily na samý začátek.2 

V poměrně krátké době dvou let byly připraveny nové československé 
kodexy občanského (a nově i rodinného) práva, práva trestního, a to jak 
soud ního tak správního. Prvním tzv. dvouletkovým předpisem se stal v roce 
1949 zákon o právu rodinném, následovaný kodexy trestního práva v létě 1950  
a občanského práva na podzim téhož roku. Jednoznačným pozitivem těchto 
zákoníků je sjednocení právní úpravy pro celé území československého stá-
tu a současné zpřehlednění právní úpravy v daných odvětvích. Na druhé stra-
ně je třeba zmínit i skutečnost, že zmíněné zákoníky pod hesly zjednodušení  
a lidovosti přinesly i snížení úrovně legislativní práce. Nové kodexy se staly ná-
strojem upevnění výsledků mocensko-politického boje, do právních předpisů 
pronikly ideologické postuláty, uplatnil se v nich třídní přístup a omezeně též 
vliv sovětské právní úpravy. 

Léta 1948 až 1950 tak přinesla zásadní obrat v československém právu – jeho 
sjednocení a zjednodušení, slovy doby: vznikl lidově demokratický právní řád. 
Nové kodexy byly projevem takřka údernického úsilí členů odborných komisí 
a legislativců z ministerstva spravedlnosti, kterým se je podařilo v nepředstavi-
telně krátkých lhůtách zpracovat a předložit vládě a Národnímu shromáždění. 

Již v průběhu 50. let se však ukázalo, že nové kodexy nejsou prosty chyb  
a ustanovení, která buď již neodpovídala realitě, nebo která se stala po kon-
solidaci komunistického režimu nepotřebnými. Nejzásadnější z nich byly od-
straněny novelizacemi, v případě trestního řádu dokonce po dílčích úpravách 
z roku 1952 přijetím zcela nového kodexu. Přesto se již od roku 1956 hovořilo 
o nutnosti upevnění socialistické zákonnosti a s tím související nutnosti změn 
v některých právních odvětvích. 

Rekodifikace 60. let
V roce 1956 se již hovořilo o nedostatcích a potřebných změnách v oblasti 

práva občanského, a to jak hmotného, tak procesního, a trestního práva hmot-
ného. Potřeba nové právní úpravy byla následně odůvodňována dosažením so-
cialismu a rozporem mezi potřebami praktického právního styku a slovy záko-
na. Přestože zpočátku mělo jít pouze o zjištění nedostatků účinné právní úpravy 

2 Blíže srov. BLÁHOVÁ, Ivana – BLAŽEK, Lukáš – KUKLÍK, Jan – ŠOUŠA, Jiří. Právnická 
dvouletka. Praha : Auditorium, 2014. 416 s.
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a případné dílčí novelizace, rozsáhlá prověrka právního řádu vedla jednoznačně 
k rekodifikaci celých právních odvětví, zejména v oblasti tzv. justičního práva. 

Obdobně jako se zvedaly kritické hlasy po vzniku Československa, po druhé 
světové válce i později po roce 1990 a konec konců i v současnosti, na přelo-
mu 50. a 60. let směřovaly výtky vůči platnému právnímu řádu „proti množ-
ství předpisů, popř. proti přílišné podrobnosti předpisů.“3 Na konci 50. let však 
do hry vstupovaly i další faktory, především změny v hospodářské základ-
ně: „úspěšné splnění druhého pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství  
v r. 1960, vzhledem k ohromným úkolům tímto plánem stanoveným, přinese znač-
né změny v hospodářské základně. Těmto změnám musí odpovídat a je odrážet 
ona složka nadstavby, která je politicky a mocensky nejdůležitější – právo.“4

Již v letech 1957 a 1958 uskutečnila Státní komise pro organisaci a systemisa-
ci správy prověrku právního řádu, která měla odpovědět na otázku, které před-
pisy by bylo „třeba připravit nebo změnit, tak aby pro novou úpravu organizace 
a řízení byly včas vytvořeny potřebné předpoklady i v oblasti právní.“5 

Ministerstvo spravedlnosti, které se podle usnesení vlády z roku 1953, resp. 
1955 a 1956, mělo podílet na vzniku všech nových právních předpisů v roli 
konzultanta,6 proto svolalo poradu, na níž bylo stanoveno, že otázkou nových 
justičních kodexů by se měli zabývat především teoretičtí pracovníci z právnic-
kých fakult, Ústavu práva Československé akademie věd (dále též jen ČSAV), 
ale i z Nejvyššího soudu. Na jaře 1957 se pak zástupci ministerstva spravedl-
nosti setkali se zástupci uvedených institucí. Závěry vyplývající z této porady 
se pak staly součástí zprávy o organizaci a rozsahu prací na nových justičních 
kodexech, která byla předložena ministru spravedlnosti a následně odeslána 
předsedovi vlády, který s plánem vyslovil souhlas v červenci 1957.

3 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Projednávání zásad prověrky 
právního řádu v Legislativním poradním sboru (30. 6. 1959).

4 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Zpráva o organizaci a rozsahu 
prací na nových justičních kodexech. Příloha dopisu předsedovi vlády (23. 5. 1957).

5 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Zásady prověrky právního řádu 
(nedatováno, pravděpodobně červen 1959).

6 Ministerstvo spravedlnosti bylo již vládním usnesením ze dne 9. 6. 1953, z  8. 2. 1955  
a z listopadu 1956 vládou pověřeno, aby se účastnilo přípravy všech právních předpisů, které 
byly vyhlašovány ve Sbírce zákonů a v Úředním listě. Srov. Národní archiv, f. Ministerstvo 
spravedlnosti (nezpracováno). Projednávání zásad prověrky právního řádu v Legislativním 
poradním sboru (30. 6. 1959).
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Zpráva předznamenávala další vývoj v oblasti rekodifikace, když prokla-
movala, že celý proces by měl navazovat na druhou pětiletku a současně být 
dobře naplánován a zorganizován. Původní plány hovořily o tom, že prověrka 
právního řádu by se měla uskutečnit do roku 1960. Následně měla ústřední 
komise zřízená na ministerstvu spravedlnosti rozhodnout, zda je třeba nového 
právního předpisu, či zda postačí novelizace účinných předpisů. Dále se mělo 
postupovat obdobně jako v období právnické dvouletky, tedy připravit k diskusi 
elaboráty a následně osnovy vládních návrhů zákonů. Práce na kodexech měly 
být podle prvních odhadů hotovy na konci roku 1962.7 Celkově se tedy počítalo 
s pěti lety, během nichž měla být uskutečněna zásadní změna československého 
právního řádu. 

Práce na kodifikaci občanského práva hmotného i procesního a trestního 
práva hmotného měly být zahájeny již během roku 1957. Ukázalo se však, že 
takový předpoklad byl mírně řečeno optimistický. V podmínkách centrálního 
plánování a potřeby souhlasu nejen na vládní, ale především na stranické úrov-
ni se etapa plánování prověrky i přípravy nových právních předpisů neustále 
prodlužovala. Na podzim roku 1958 byl připraven obsáhlý plán rekodifikačních 
prací na úseku občanského, rodinného a trestního práva.8 

Práce na přípravě nových kodexů měly být zahájeny průzkumem o pou-
žívání občanského zákoníku, zákona o právu rodinném a občanského soudního 
řádu. První etapa průzkumu se měla soustředit na používání zákoníků v praxi, 
a teprve na základě této analýzy měl být ve druhé etapě učiněn závěr, zda je 
třeba přistoupit k rekodifikaci nebo k dílčím úpravám účinných zákoníků. Zá-
kladním kritériem mělo být, zda účinné předpisy „slouží rozvoji socialistických 
společenských poměrů, kde se vyskytují v právní úpravě mezery a v kterých 
směrech právní úprava zaostává nebo nevyhovuje.“9 Svou roli ale hrála i skuteč-
nost, zda právní normy dostatečně vyjadřují třídní podstatu společenských jevů. 
Průzkumem získaný materiál měl být soustředěn ve sbornících určených pro 

7 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Zpráva o organizaci a rozsahu 
prací na nových justičních kodexech. Příloha dopisu předsedovi vlády (23. 5. 1957).

8 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Návrh plánu rekodifikačních 
prací na úseku občanského, rodinného a trestního práva (15. 11. 1958).

9 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Návrh plánu rekodifikačních 
prací na úseku občanského, rodinného a trestního práva (15. 11. 1958).
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všechny orgány, které jednotlivé zákony aplikovaly, „aby na základě materiálu 
získaného průzkumem podaly legislativní náměty.“10

Rekodifikační práce měla řídit kodifikační komise. Jejím předsedou měl 
být ministr spravedlnosti a dalšími členy pověřenec spravedlnosti, předseda 
Nejvyššího soudu, generální prokurátor, náměstek ministra vnitra, předseda 
Ústředí advokátních poraden, zástupce Československé akademie věd, zástupce 
Slovenské akademie věd (dále též jen SAV), děkan Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze a děkan Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-
vě, a konečně také vedoucí legislativního odboru ministerstva spravedlnosti. 
Komise měla rozhodovat o všech závažných a politicky významných otázkách 
a schvalovat návrhy i závěry pracovních komisí. Tyto komise měly působit dvě, 
a to pro úsek občanského a rodinného práva a pro úsek trestního práva. Zatím-
co občanskoprávní pracovní komise měla být zřízena při ministerstvu sprave-
dlnosti, trestním právem se měla zabývat pracovní komise při pověřenectvu 
spravedlnosti v Bratislavě. 

Podle výsledků hodnocení průzkumu měly pracovní komise doporučit roz-
sah legislativních úprav, tj. zda je třeba nového zákona, nebo zda by postačila 
novelizace zákona stávajícího. Dalším krokem mělo být vypracování politických 
zásad nové zákonné úpravy a po jejich politickém schválení i příprava osnov 
nových norem. Ty měly být podle navrženého harmonogramu připraveny v le-
tech 1962 až 1965. 

Samotný plán i harmonogram byly dále upraveny na počátku roku 1959. 
Během roku 1959 se práce soustředily především na sestavení plánu prověr-
ky právního řádu a následné zajištění legislativních prací na nových kodexech. 
V květnu se plánem legislativních prací zabývala vláda, která se usnesla, že mi-
nisterstvo spravedlnosti má mít větší vliv na přípravu právních předpisů než do-
sud a uložila ministru spravedlnosti, aby „jednak metodicky řídil a organizoval 
provádění prověrky právního řádu u všech ministerstev a ústředních úřadů, jed-
nak aby zajistil provedení této prověrky v oboru působnosti ministerstva sprave-
dlnosti.“11 Došlo tak k rozšíření prověrky z justičních kodexů na celý právní řád 
a současně bylo založeno výlučné postavení ministerstva spravedlnosti v tomto 
procesu. Bohužel další aktivita ministerstva spravedlnosti narážela do značné 

10 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Návrh plánu rekodifikačních 
prací na úseku občanského, rodinného a trestního práva (15. 11. 1958).

11 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Zpráva o provádění prověrky 
právního řádu (materiál pro schůzi kolegia ministra spravedlnosti, 1. 10. 1959). 
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míry na neochotu ostatních rezortů ke spolupráci. Ministerstvo spravedlnos-
ti sice připravilo zásady prověrky právního řádu, ostatní rezorty se však k to-
muto návrhu během připomínkového řízení často vyjadřovaly až po termínu,  
resp. urgencích ze strany předkladatele. Zásady prověrky právního řádu zaslané 
do připomínkového řízení deklarovaly nejen potřebu obnovy zejména právních 
předpisů vydaných před rokem 1945, ale i předpisů novějších, které nereflekto-
valy nové metody řízení národního hospodářství, decentralizace řízení a prin-
cip široké účasti pracujících na správě státu a řízení hospodářství. Součástí ma-
teriálu byl i návrh organizačního zajištění a postupu při provádění prověrky.12 
Zásady rovněž označovaly některé úseky právního řádu, kde byla prověrka nej-
naléhavější (např. bytová problematika). Jednotlivé úseky pak byly rozděleny 
do dvou kategorií, přičemž tzv. justiční kodexy spadající do gesce ministerstva 
spravedlnosti byly zařazeny až do druhé, tedy méně naléhavé kategorie. 

Spolupráce s ostatními rezorty se efektivněji rozběhla teprve v pozdním létě 
1959, kdy byly na jednotlivých ministerstvech ustaveny tzv. prověrkové komise. 
Svůj vliv na to mělo zřejmě i usnesení vlády č. 684 ze dne 12. srpna 1959, kte-
rým byly stanoveny lhůty k provedení prověrky právních předpisů (zejména 
finančních, zemědělských a pracovněprávních). Lhůty pro ostatní oblasti měli 
dohodnout příslušní rezortní ministři s ministrem spravedlnosti. Pracovníci 
legislativního odboru ministerstva spravedlnosti měli být rezortním prověrko-
vým komisím k dispozici a pomáhat jim. 

V polovině roku 1959 byl na ministerstvu spravedlnosti ustaven nový orgán, 
tzv. Legislativní poradní sbor ministra spravedlnosti, který měl pomoci minis-
terstvu spravedlnosti s jeho aktivní účastí při přípravě nových právních před-
pisů. Zpočátku se patnáctičlenný13 Legislativní poradní sbor zabýval způsobem 

12 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Zásady prověrky právního řádu 
(nedatováno, zřejmě červen 1959).

13 Členy Legislativního poradního sboru byli: Václav Aleš, ředitel Právnického ústavu minister-
stva spravedlnosti, dr. Oto Boček, předseda Ústředí advokátních poraden, dr. Ladislav Bydžov-
ský, vedoucí legislativního odboru ministerstva spravedlnosti, ing. Miroslav Dluhoš, náměstek 
ministra financí, doc. Dr. Valer Fábry, děkan právnické fakulty, dr. Ladislav Gešo, pověřenec 
spravedlnosti, dr. Vladimír Jíra, vedoucí právního odboru ÚRO, prof. Dr. Viktor Knapp, ředi-
tel Ústavu práva ČSAV, dr. Karel Král, vedoucí právního oddělení sekretariátu předsednictva 
vlády, akademik dr. Vladimír Procházka, předseda VII. sekce ČSAV, dr. Jaroslav David, prv-
ní náměstek generálního prokurátora, dr. Chlupáček, tajemník krajského národního výboru 
v Praze, dr. Jaroslav Rus, vedoucí právního odboru ministerstva státní kontroly, dr. Jaroslav 
Krofta, předseda Ústavně právního výboru Národního shromáždění, a dr. Zdeněk Vácha, ve-
doucí odboru kanceláře Národního shromáždění.



250

PRÁVNE TRADÍCIE STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY

provedení a organizačním zajištěním prověrky právních předpisů. Podle minis-
tra spravedlnosti se měl sbor zabývat pouze významnými předpisy, u nichž „by 
se vyskytly problémy, jež by vyžadovaly co nejodpovědnějšího posouzení. Dále 
by měly být ve sboru projednávány zásadní otázky týkající se tvorby právních 
předpisů a jejich přípravy.“14 

Současně se plánem prověrky prací zabývalo také kolegium ministra spra-
vedlnosti. Na podzim 1959 se v oblasti tzv. justičního práva počítalo se změ-
nami v oborech občanského práva hmotného, rodinného práva, trestního prá-
va hmotného a procesního, ale nově také mezinárodního práva soukromého 
a trestního a bez povšimnutí nezůstaly ani otázky organizace soudů, notářství 
a advokacie. Prověrku měl řídit ministr spravedlnosti spolu s poradním legisla-
tivním sborem ministra spravedlnosti, organizace byla svěřena legislativnímu 
odboru ministerstva spravedlnosti. Dále ministerstvo spravedlnosti počítalo 
se zřízením šesti skupin pro 1. občanský zákoník, 2. pro občanský soudní řád,  
3. pro zákon o právu rodinném, 4. pro trestní zákon a trestní řád, 5. pro meziná-
rodní právo soukromé a trestní a 6. pro organizaci soudů, notářství a advokacie. 
První skupiny se měly sejít na zasedání ve dnech 2. až 4. prosince 1959.

Přestože na konci roku se lze setkat s proklamací, že pracovní skupiny by 
měly být postupně tzv. kádrově posíleny o pracující ze závodů a další zúčastněné 
osoby, byl na konci března následujícího roku zvolen postup opačný. Skupiny 
byly reorganizovány a počet jejich členů snížen. Dále došlo jednak k výměně 
některých vedoucích pracovních skupin, jednak byl počet skupin rozšířen (např. 
rozdělením skupiny pro trestní právo na dvě – hmotněprávní a procesněprávní). 
Dále byla ustavena skupina pro vypracování zákona o zvýšené účasti lidu při 
upevňování socialistické zákonnosti, jíž předsedal dr. Vieska, a pro vypracování 
trestního zákona správního a hospodářského kodexu. 

Nominace členů pracovních skupin byla do určité míry ztížena skutečností, 
že v téže době byly zřízeny komise ÚV KSČ. Z archivních dokumentů gene-
rální prokuratury vyplývá, že jejich vztah k pracovním skupinám ministerstva 
spravedlnosti nebyl zcela vyjasněný, a proto zůstává otázkou dalšího výzkumu, 
zda ministerské pracovní skupiny připravovaly podklady pro stranické doku-
menty, nebo zda tyto skupiny se zabývaly čistě rezortními materiály. Jisté však 
je, že v prosinci 1959 ujišťoval nový vedoucí legislativního odboru ministerstva 

14 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Zápis z jednání legislativního 
poradního sboru (1. 7. 1957).
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spravedlnosti, že do 20. ledna 1960 bude možné předat stranickým pracovním 
skupinám nejpodstatnější podněty k prověrce kodexů „zdola“.15 

Zdá se tedy, že na podzim roku 1959 došlo k zásadnímu zlomu a práce na 
prověrce i přípravě nových právních předpisů se rozjely naplno. Jako by náhle 
nebylo času nazbyt. Práce bylo třeba urychlit, a proto měli být svoláni „dosud 
známí odborní pracovníci z justice i ostatních zúčastněných resortů spolu se 
soudci z lidu k zahájení činnosti pracovních skupin tak, jak byly původně plá-
novány.“16 Skupiny pro občanské právo, občanský soudní řád, zákon o právu 
rodinném a trestní zákon a trestní řád měly začít pracovat na počátku prosince 
1959. O jejich zasedáních a pracovní náplni chybí v archivních fondech jaká-
koliv zmínka. Lze se však domnívat, že šlo o úvodní zasedání, na nichž nebyly 
řešeny žádné věcné otázky, nýbrž otázky formální. Teprve v lednu 1960 měly 
pracovní skupiny shrnout své „poznatky o základních nedostatcích v dosavadní 
právní úpravě a nastínit koncepci, podle které by řešení tohoto souhrnu otázek 
mělo jít.“17 V této fázi mělo jít o vymezení obrysů nutných změn, nikoliv o ná-
vrhy konkrétních řešení. 

Podklady pro pracovní skupiny, na jejichž základě by byly informovány stra-
nické komise, měli zajišťovat také pracovníci legislativního odboru ministerstva 
spravedlnosti, kteří byli vysláni na samém konci roku 1959 do jednotlivých 
krajů. U krajských soudů měli projednat cíle prověrky a její těžiště a dojednat 
předání podkladů od soudů o aplikaci účinných právních předpisů do 5. ledna 
1960. 

Během ledna 1960 pak měly být na podkladě poznatků z praxe vypracovány 
elaboráty o úkolech prověrky jednotlivých kodexů, především vytěžen materiál 
z dozoru vykonávaného Nejvyšším soudem a z dohledu vykonávaného odbo-
rem dohledu, ale i z krajů a od institucí a jednotlivců, které ministerstvo spra-
vedlnosti oslovilo.18 Tento plán odpovídal příslibu zaslání materiálů stranickým 
pracovním skupinám do 20. ledna 1960. Plánovaná zasedání pracovních skupin 

15 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Zpráva o postupu prověrky jus-
tičních právních předpisů, která bude projednávána na kolegiu dne 23. 12. 1959. – Podnět 
k formě spolupráce legislativního odboru se stranickými pracovními skupinami (22. 12. 1959).

16 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Prověrka justičních kodexů  
(28. 11. 1959).

17 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Dopis Ústředí advokátních po-
raden (12. 12. 1959).

18 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Prověrka justičních kodexů – 
plán úkolů na leden 1960 (razítko 28. 12. 1959).
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však byla zrušena a 18. ledna se sešel Legislativní poradní sbor ministra spra-
vedlnosti, který se usnesl, že zpráva o průběhu prověrky právního řádu by měla 
být předložena vládě a práce na prověrce urychleny. 

Na konci března 1960 se na ministerstvu spravedlnosti konala porada, na 
níž byla ustavena komise, jejímž posláním bylo řídit kodifikační práce. Zříze-
ní komise předcházelo usnesení byra ÚV KSČ o kodifikaci justičních kodexů. 
Předsedou komise byl ministr spravedlnosti a členy komise jeho náměstci Litera 
a Číhal. 

V letech 1960 až 1961 se činnost ministerstva spravedlnosti z hlediska or-
ganizace přípravy nových justičních kodexů soustředila na zajištění účasti něk-
terých právníků v pracovních skupinách a komisích. Často šlo o přechodné 
uvolnění např. na několik dní, jak dokládají dopisy adresované děkanovi Práv-
nické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,19 řediteli Ústavu práva ČSAV20 nebo 
některým soudům.21

Podle zprávy o plnění kodifikačních prací z května 1960 začaly všechny 
pracovní skupiny na ministerstvu spravedlnosti se svou činností (s výjimkou 
skupiny pro občanský soudní řád a rodinné právo). Zpráva hovoří o tom, že 
byly „v podstatě […] vypracovány nejdůležitější ustanovení trestního zákona, 
zejména ty[,] v nichž dochází ke změnám proti dosavadnímu stavu. […] Práce 
na prvém návrhu nového trestního řádu jsou zhruba skončeny.“22 Byl připra-
ven také systém nového občanského zákoníku a práce se rozběhly i na přípravě 
nového trestního zákona správního a zákona o soudružských soudech. 

V listopadu 1960 mělo podle archivních dokumentů23 dojít k projednání 
návrhů zákonů o organizaci soudů a o volbách soudců a návrh zákona o míst-
ních lidových soudech.24 Současně pokračovaly také práce na prověrce právních 
předpisů. Ministr spravedlnosti měl politickému byru ÚV KSČ předložit zprá-
vu o  jejím průběhu. Oficiální dokumenty i nadále deklarovaly, že teprve na  

19 Např. žádosti o uvolnění prof. Solnaře, doc. Knappové a dr. Švestky.
20 Žádosti o uvolnění se týkaly nejčastěji dr. Tolara. 
21 Např. žádost o uvolnění dr. Zoulíka z Krajského soudu v Hradci Králové.
22 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Skupina uvolněných pracovníků 

pro práci na osnově občanského zákoníku (6. 4. 1961).
23 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Zpráva o návrzích, které budou 

předloženy v letošním roce vládě a PB ÚV KSČ (5. 10. 1960).
24 Později byly přijaty jako zákony č. 38/1961 Sb., o místních lidových soudech, a č. 62/1961 Sb., 

o organizaci soudů. 
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zá kladě výsledků prověrky bude možné rozhodnout, jak dále postupovat ve věci 
změn, resp. přípravy nových právních předpisů a co vůbec bude „nutno upravo-
vat právními předpisy, jakou formou mají být tyto předpisy vydávány a jakým  
způsobem mají být předpisy přenášeny do širokého aktivu funkcionářů.“25 
Vzhledem k tomu, že již v květnu 1960 byly připraveny první návrhy nových 
justičních kodexů, lze mít za to, že prověrka nadále probíhala v oblastech spa-
dajících do gesce ostatních ministerstev.

Příprava nových právních předpisů na přelomu 50. a 60. let si vyžádala po-
měrně dlouhé časové období. Od prvních výstupů naznačujících, že by k takto 
závažným změnám právního řádu mohlo dojít, uplynuly téměř tři roky, než 
začaly vlastní legislativní práce. V systému centrálního plánování bylo primár-
ní snahou vládních i stranických orgánů vytvořit přesný plán či rozvrh celého 
procesu. Velké množství času tak bylo věnováno přípravě a plánování, zatím-
co vlastní legislativní práce se rozbíhaly a postupovaly jen pomalu. Teprve od 
roku 1960 lze hovořit o zintenzivnění těchto prací. Oproti původním plánům 
se lhůty na vlastní přípravu právních předpisů zkrátily. Nakonec se blížily ter-
mínům známým z rekodifikačních prací v době právnické dvouletky, které byly 
v dokumentech z přelomu 50. a 60. let opakovaně zmiňovány jako příliš krátké. 

Plánování prací ztěžovala především skutečnost, že ačkoliv se stranické or-
gány nedostatky právního řádu a otázkami upevňování socialistické zákonnosti 
zabývaly již v roce 1956, na vládní půdu se tyto otázky spojené s rozhodnutím 
o prověrce právního řádu a jeho případných změnách dostaly až v roce 1958. 
V mezidobí sice proběhl průzkum právního řádu, který organizovala Státní 
komise pro organisaci a systemisaci správy a ministerstvo spravedlnosti při-
pravovalo plán prověrky justičních kodexů, o její potřebě a přípravě nových 
právních předpisů vláda rozhodla až v roce 1958. Ovšem ani pak nebyly práce 
efektivnější, a to zejména z důvodu váznoucí spolupráce a nezájmu jednotlivých 
ministerstev. 

K urychlení prací jak z hlediska plánování, tak z hlediska vlastní prověrky  
a rekodifikace došlo ve chvíli, kdy vláda pověřila ministerstvo spravedlnosti ko-
ordinací prověrky právního řádu. Tehdy vznikl Legislativní poradní sbor minis-
tra spravedlnosti, prověrkové komise ministerstva spravedlnosti i jiných resor-
tů. Situaci však komplikoval současný vznik stranických prověrkových komisí, 

25 Národní archiv, f. Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Zpráva o návrzích, které budou 
předloženy v letošním roce vládě a PB ÚV KSČ (5. 10. 1960).
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jejichž poměr k rezortním komisím a prověrkovým skupinám zůstává nadále 
předmětem archivního výzkumu. 

Vlastní práce komisí započaly vlastně až v roce 1960. Tři, resp. čtyři roky 
trvalo, než byl celý proces naplánován a spuštěn. Nové justiční kodexy tak byly 
schváleny v případě trestního práva až rok po přijetí tzv. socialistické ústavy, 
v případě ostatních oborů ještě později. Na rekodifikaci trestního práva v roce 
1961 navázala rekodifikace civilního práva v letech 1963 až 1964 a dalších, pře-
devším hospodářských odvětví v letech 1964 až 1965. S nadsázkou a odkazem 
na léta 1949 až 1950 lze proto hovořit o „právnické pětiletce“. Připočteme-li 
ještě léta, kdy se o rekodifikaci uvažovalo a kdy se připravovala a plánovala, do-
počítáme se dokonce téměř celého desetiletí. V mnoha ohledech lze sice říci, že 
nové právní předpisy byly kvalitnější než ty připravené nakvap během právnic-
ké dvouletky, ovšem potvrdila se domněnka, že delší doba určení na přípravu 
právního předpisu neznamená větší prostor pro legislativní práci.26

Prověrka právního řádu přinesla do československého právního řádu kromě 
rekodifikace tzv. justičních kodexů i poměrně velký počet nových zákonů, zej-
ména v hospodářské oblasti. Pro dokreslení uvádíme přehled vybraných zákonů 
přijatých v letech 1961 až 1965.

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži
Zákon č. 57/1963 Sb., o advokacii
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím 

(notářský řád)
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
Zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním sty-

ku a o výkonu rozhodčích nálezů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním 

styku (zákoník mezinárodního obchodu)
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty

26 Srov. kapitolu Právnická dvouletka – údernictví v oboru právo? In: BLÁHOVÁ, Ivana. Rekodi-
fikace trestního práva procesního v letech 1948–1950. Praha: Auditorium, 2017, s. 66 an.
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Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník
Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce

Rekodifikační snahy po roce 1990
Navzdory skutečnosti, že období po roce 1990 ještě není uzavřeným obdo-

bím a není tak úplně předmětem zájmu právních dějin, nabízí toto období ve 
vztahu k rekodifikačním snahám nesporně zajímavé srovnání. Překotné spole-
čenské a hospodářské změny po pádu komunistického režimu na konci roku 
1989 se jednoznačně a velmi významně promítly i do československého, později 
českého a slovenského právního řádu. Nedošlo jen ke zvýšení počtu přijíma-
ných právních předpisů – jevu tak typického pro všechna porevoluční období, 
ale současně se objevily i tendence směřující k přijetí nových kodexů. Zásadní 
revize dosavadních právních předpisů byla považována za nedostatečnou (např. 
zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, nebo zákon 
č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník), což 
vedlo k pomyslnému obnovení tradice tvorby nových kodexů, tedy rekodifikace.

Nelze si nepovšimnout, že rekodifikační úsilí posledních téměř třiceti let 
se v některých ohledech nápadně podobá průběhu rekodifikačních pokusů  
20. a 30. let. Rekodifikační projekty postupují pomalu, v některých oblastech 
nejsou ani v České republice ani na Slovensku stále ještě dokončeny. Připravené 
texty často narážejí na nejrůznější politické zájmy. Jako příklad mohou poslou-
žit rekodifikační projekty tzv. justičních kodexů v České republice. Nový trest-
ní zákoník byl přijat v roce 2009 (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a nový 
občanský zákoník o tři roky později (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
Procesní předpisy stále na rekodifikaci čekají, a tak zůstávají v platnosti kodexy 
přijaté na počátku 60. let. Na druhou stranu je třeba uvést, že došlo k přijetí 
mnoha dalších zákonů, které jsou svou povahou dílčími kodexy (např. zákon 
č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 
věcech mládeže a o změně některých zákonů, zákon č. 104/2013 Sb., o meziná-
rodní justiční spolupráci ve věcech trestních, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních 
řízeních soudních, nebo zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnic-
kých a fyzických osob). 

Obdobná je situace rovněž na Slovensku, kde k rekodifikaci trestního práva 
hmotného i procesního došlo již v roce 2005 (zákony č. 300/2005 Z. z., trest-
ný zákon, a č. 301/2005 Z. z., trestný poriadok) a v roce 2015 byl přijaty nové 
zákoníky v oblasti civilního řízení (zákony č. 160/2015 Z. z., civilný sporový  
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poriadok, a č. 161/2015 Z. z., civilný mimosporový poriadok). Naopak občanské 
právo hmotné na svoji rekodifikaci stále čeká a právní poměry se v této oblasti 
nadále řídí mnohokrát novelizovaným občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb.

Již na základě tohoto po výtce povrchního srovnání lze dovodit určitý vztah 
mezi demokratickou formou vlády a náročností (a tedy i délkou doby) reko-
difikačních prací. Naopak v podmínkách totalitární formy vlády bylo možné –  
i přes některé výše nastíněné překážky – uskutečnit rekodifikační projekty 
v kratším časovém horizontu. K tomu přispěla i absence, případně potlačení zá-
sadnějších ideových rozporů týkajících se základních zásad nové právní úpravy. 

Nové kodexy však nelze hodnotit pouze podle toho, jak rychle nebo jakým 
způsobem byly připraveny a přijaty. Při jejich posuzování je třeba zohlednit 
především to, zda v nich obsažené právní normy odpovídají potřebám pra-
xe nebo zda se ji pokoušejí od základu změnit, zda efektivně chrání hodnoty  
a zájmy, které se normotvůrce chránit rozhodl, nebo zda (nekriticky) přejímají 
zahraniční či jiné vzory. Proto je třeba další výzkum v této oblasti zaměřit zej-
ména na obsahovou stránku norem přijatých v rámci jednotlivých rekodifikač-
ních vln a jejich následnou komparaci. 
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ALBÁNSKA KRVNÁ POMSTA

Zuzana Illýová1

Abstrakt
Príspevok sa venuje krvnej pomste, ktorá sa do dnešného dňa uplatňuje, naj-

mä v prostredí severného Albánska. Príspevok však nie je zameraný výlučne na 
popis inštitútu krvnej pomsty ako takej ale pre lepšie pochopenie jej významu 
sa venujeme aj charakteristike albánskeho zvykového práva, a to najmä obyča-
jového práva Kanun Lekë Dukagjini. Priblížime si základné piliere, z ktorých 
toho právo vychádza. 

Kľúčové slová: krvná pomsta, Albánsko, Kanun Lekë Dukagjini

Abstact
The article will focus on the legal analysis of blood feuding which is still 

being practiced particularly in the area of northern Albanian mountains. In or-
der to provide a more comprehensive understanding of this phenomenon, the 
article will not only focus on the concept of blood feud but will also take into 
account the customary law as reduced to writing in the Kanun Lekë Dukagjini. 
We will therefore also pay attention to the main pillars on which this form of 
customary law stands today. 

Key words: blood feud, Albania, Kanun Lekë Dukagjini

Úvod
Krvná pomsta je všeobecne vnímaná ako akt pomsty, bezprávia, či anarchie. 

Do dnešného dňa ju okrem Albánska nájdeme aj napríklad na Korzike, či v pro-
stredí talianskej mafie, kde je známa pod názvom vendeta. Pomocou načrtnutia 
širšieho kontextu je však zrejmé, že albánska krvná pomsta nie je prejavom bez-
právia ale práve naopak, je aktom a výkonom spravodlivosti. Širším kontextom 
rozumieme najmä obsah albánskeho obyčajového práva a pochopenie pilierov, 
na ktorých je toto právo postavené a ktoré sú absolútnym základom fungovania 
tradičnej albánskej spoločnosti. Obyčajové právo, ktoré je charakteristické pre 

1 Tento učebný text vznikol vďaka podpore grantového projektu Zavádzanie porovnávacej prá-
vovedy do výučby KEGA č. 066UK-4/2018.
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viaceré balkánske štáty, nielen Albánsko si zachovalo svoju dominanciu predo-
všetkým v prostredí Albánskych hôr do dnešného dňa. V priebehu historického 
vývoja odolalo asimilácii Byzantskou ríšou v stredoveku, neskôr si svoju podobu 
zachovalo aj počas dlhého obdobia kedy sa Albánsko stalo súčasťou Osmanskej 
ríše. Napriek tomu, že turecká nadvláda zanechala na albánskom spoločenstve 
zjavné stopy, napríklad v prestupe mnohých Albáncov na moslimskú vieru, kto-
rá je do dnešného dňa dominantným náboženstvom, horské prostredie severo-
albánskych hôr bolo pre akéhokoľvek okupanta a neskôr aj domáceho vykoná-
vateľa štátnej moci, vždy mimo efektívnej sféry vplyvu. 

Obyčajové právo v severoalbánskych horách má svoje regionálne osobitosti 
a odlišnosti. Najznámejším je Kanun Lekë Dukagjini, ktorému budeme primár-
ne venovať pozornosť v tomto príspevku. Existujú však aj iné „Kanuny“, pričom 
každý je spojený s iným územím2. V prostredí severoalbánskych hôr, ako už 
bolo uvedené, má Kanun Lekë Dukagjini stále prednosť pred zákonom. Výsled-
kom toho je napríklad skutočnosť, že ženy sú vylúčené z dedenia alebo fakt, že 
sú celkom ignorované pravidlá o evidencii práv k nehnuteľnostiam. 

Je pochopiteľne mimoriadne náročné poznať obsah albánskej právnej oby-
čaje, nakoľko bol po celé stáročia zachovávaný len prostredníctvom ústneho 
tradovania, a teda právo malo tradične nepísanú podobu. Skutočne porozumieť 
jeho obsahu mohol len ten, kto v danom prostredí žil po dlhý čas. Obsah al-
bánskej obyčaje sa podarilo získať najmä od kňazov pôsobiacich v horách, ktorí 
poznali miestne pomery ale zároveň boli dostatočne vzdelaní na to, aby vede-
li obsah zmysluplne reprodukovať. Takýmto spôsobom vznikla najznámejšia 
zbierka albánskeho obyčajového práva známa ako Kanun Lekë Dukagjini, ktorú 
spísal františkánsky kňaz Shtjefën Gjeçovi3. Obyčajové právo tohto regiónu sa 
nazýva rovnomenne ako zbierka. Názov tohto obyčajového práva je daný podľa 
toho, že pochádza z oblasti nazývanej Dukagjini. 

Albánske obyčajové právo prirodzene podliehalo istej dynamike vývoja, no 
tento vývoj prebiehal viac menej nezávisle od ambícii štátnej moci o kontrolu 
nad celým územím štátu, či popri cirkevných zákonoch. Po vzniku nezávis-
lého Albánskeho štátu v roku 1912 bolo obyčajové právo formálne zrušené,  

2 Druhým najznámejším je Kanun Skanderbeg, ktorý je obsahovo najbližší práve s Kanun Lekë 
Dukagjini.

3 TRNAVCI, H. Genc. The Albanian Customary Law and the Canon of Leke Dukagjini: A Clash 
or Synergy with Modern Law, ExpressO (2008). Dostupné na: at: http://works.bepress.com/
genc_trnavci/1/ (naposledy navštívené dňa 27. júna 2017).
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avšak ani to nespôsobilo zánik jeho faktickej aplikácie4, a to najmä v už spomí-
nanom prostredí severného Albánska. Napriek tomu, že Albánsko a Albánci ži-
júci na Balkáne prešli ešte aj v 20. storočí mnohými sociálnymi, ekonomickými 
a politickými zmenami, normy obyčajového práva majú naďalej svoj význam 
a vplyv a existujú a uplatňujú sa dodnes paralelne popri súčasnou právnom 
poriadku. 

Kanun Lekë Dukagjini (Kanuni i Lekë Dukaginit)
Termín „kanun“ pochádza z gréckeho slova „kanon“, čo znamená pravidlo5. 

Lekë III. Dukagjini je reálna historická postava vládcu a národného hrdinu, 
ktorý žil v rokoch 1410 – 1481. V minulosti existovali názory, že Kanun Lekë 
Dukagjini bol týmto vládcom promulgovaný, a preto nesie po ňom aj názov. 
Moderní historici sa však zhodujú v tom, že o tom, že neexistuje žiaden dôkaz 
to tom, že by Lekë III. Dukagjini Kanun skutočne vyhlásil ako zákon6. Je preto 
pravdepodobnejšie, že Kanun síce meno tohto panovníka ale je to skôr z úcty 
k jeho pamiatke ako významného bojovníka proti tureckej okupácii ako dôkaz 
o tom, že by skutočne vyhlásil Kanun v podobe zákona. K základnej charakteris-
tike je treba uviesť, že Kanun Lekë Dukagjini bol ústne tradovaný z generácie na 
generáciu, vďaka čomu je známy jeho obsah. Niektoré časti Kanunu sa zachovali 
aj prostredníctvom ľudových básní, či piesní, ktoré takýmto spôsobom ucho-
vávali jeho obsah7. Predpokladá sa, že najstaršia časť zákonníku je dedičstvom 
po Ilýroch, ktorí boli starovekými obyvateľmi Albánska8.

Kanun Lekë Dukagjini je najucelenejším zdrojom poznania albánskeho zvy-
kového práva viacerých severoalbánskych regiónov. Pôvodne išlo o nepísaný 
súbor pravidiel obyčajového práva, ktoré po stáročia striktne riadili správanie 
a každodenný život spoločnosti severného Albánska, Kosova ale aj albánskej 

4 Kanuni I Leke Dukagjinit: The Code of Leke Dukagjini, preklad: L. Fox, New York  : Gjonlekaj 
Pub. Co., 1989, 269 s., s. 13.

5 Je predpoklad, že sa termín „kanon“ dostal do albánskeho práva z Byzancie, kde tento výraz 
nadobudol aj právny význam. Pozri bližšie: Kanuni I Leke Dukagjinit: The Code of Leke Du-
kagjini, preklad: L. Fox, New York : Gjonlekaj Pub. Co., 1989, 269 s., s. 16.

6 TRNAVCI, H. Genc. The Albanian Customary Law and the Canon of Leke Dukagjini: A Clash 
or Synergy with Modern Law, ExpressO (2008). Dostupné na: at: http://works.bepress.com/
genc_trnavci/1/ (naposledy navštívené dňa 27. júna 2017), s. 12.

7 Kanuni I Leke Dukagjinit: The Code of Leke Dukagjini, preklad: L. Fox, New York : Gjonlekaj 
Pub. Co., 1989, 269 s., s. 14.

8 Kanuni I Leke Dukagjinit: The Code of Leke Dukagjini, preklad: L. Fox, New York : Gjonlekaj 
Pub. Co., 1989, 269 s., s. 16.
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populácie v Srbsku, Macedónsku a v Čiernej hore, kde bola obyčaj veľmi po-
dobná9. Najväčší význam však Kanun mal a dodnes má v severnom Albánsku 
a v Kosove. Kanun Lekë Dukagjini predstavuje súbor právnych noriem, ktoré 
neboli uzákonené žiadnym zákonodarným štátnym orgánom, ani prijaté ako 
dekrét akýmkoľvek panovníkom v histórii ani nanútené okupačnom mocou. 
Veľká historická zásluha patrí Shtjefenovi Gjecovi, ktorý albánske zvykové prá-
vo t.j. Kanun Lekë Dukagjini spisoval do zbierky, ktorú v rokoch 1913 – 1923 
postupne vydával. Potom ako bol v roku 1929 zavraždený, jeho spolupracovníci 
zosystematizovali materiály, ktoré po sebe zanechal a vydali ich v jeho mene 
v roku 1933. V tomto roku bola teda bolo teda obyčajové právo Kanun Lekë Du-
kagjini prvý krát ucelene spísané a publikované v jednej zbierke. Existujú však 
dohady historikov, že niektoré pasáže boli doplnené samotným Gjecovim bez 
toho aby boli skutočne súčasťou obyčaje Kanun Lekë Dukagjini. Za takúto pa-
sáž je považované zakotvenie privilegovaného postavenia katolíckej cirkvi a jej 
kňazov10. Od tohto roku prakticky začína vedecký záujem o výskum Kanunu, 
aj keď trvalo dlhšiu dobu kým bol Kanun preložený do angličtiny, či nemčiny. 
Vďaka prekladom sa Kanun a tým aj obsah albánskeho zvykového práva stal 
prístupnejší a stal sa objektom výskumu na mnohých univerzitách. 

Kanun Lekë Dukagjini tvorí 1263 paragrafov, ktoré sú rozdelené do dvanás-
tich kníh. Obsahuje normy civilného a trestného práva. Pôvodný text Kanunu 
ktorý zozbieral a zosumarizoval Gjecovi obsahoval aj prílohu, ktorú tvorili prí-
klady aplikácie právnych noriem v konkrétnych situáciách. 

Kanun Leke Dukagjini tvorí týchto 12 kníh: 
1. Kisha (Cirkev), 2. Familja (Rodina), 3. Martesa (Svadba), 4. Shpi, gjâ e 

prone (Dom, hospodárstvo, majetok), 5. Puna (Práca), 6. Të dhânunat (Prevod 
majetku), 7. Fjala e gojës (Dané slovo), 8. Ndera (Česť), 9. Dâmet (Odškod-
nenie),10. Kanuni kundra mbrapshtivet (Právo vzťahujúce sa na trestné činy),  
11. Kanuni i Pleqnis (Zákony starešinov), 12. Shlirime e perjashtime (Výnimky).

Kanun Leke Dukagjini má obrovský význam, pretože nám prináša obraz 
nielen o práve albánskej spoločnosti ale prostredníctvom toho nám vykresľuje 

9 TRNAVCI, H. Genc. The Albanian Customary Law and the Canon of Leke Dukagjini: A Clash 
or Synergy with Modern Law, ExpressO (2008). Dostupné na: at: http://works.bepress.com/
genc_trnavci/1/ (naposledy navštívené dňa 27. júna 2017), s. 6.

10 Prednáška Dr. Robert Elsie na Leiden Univerzite v Holandsku. Dostupné na: https://www.
youtube.com/watch?v=U9HhEbskKcA&t=839s (Naposledy navštívené dňa 28. 7. 2017)
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charakter tejto spoločnosti založenej na nekompromisnej morálnosti a spravod-
livosti, význame cti a úcty jedného k druhému. 

Základom Kanun Leke Dukagjini sú nasledovné hodnoty ako rodina, prísa-
ha, pohostinnosť, česť a krvná pomsta. Ich vnímanie a význam sú nasledovné: 

Rodina 
Rodina má mimoriadny význam v celej albánskej spoločnosti, no najviac 

práve v oblasti Severného Albánska, kde poprednú hodnotu rodiny výslovne 
zakotvuje Kanun Leke Dukagjini. Aj v dnešnej dobe je typické, že všetky ge-
nerácie rodiny žijú pokope a je povinnosťou mladších členov pomáhať starším. 
Najstarší muž rodiny sa označuje ako pater familias a je otcom rodiny11. Pater 
familias bol v podstate lokálnou autoritou, s právomoocu trestať členov svojej 
rodiny, a tiež adoptovať niekoho, či vykázať z rodiny. Rodina sa skladá z otca, 
matky, synov s ich manželkami a s nevydatých dcér. Bežnú rodinu aj v súčasnej 
dobe tvorí pokojne aj dvadsať ľudí, niekedy aj omnoho viac12. Nebol dovolený 
akýkoľvek mimomanželský pomer13. Rodinné puto je veľmi silné a súvisí aj 
s inštitútom krvnej pomsty. 

Prísaha (dané slovo)
Prísaha, nazývaná „besa“ je vnímaná ako posvätná a neporušiteľná. Albánci 

považujú za lepšie zomrieť ako porušiť prísahu14. Existuje jednak v rovine vše-
obecne využiteľnej morálnej kategórie ale väčší význam má pri krvnej pomste15, 
kedy vie zaručiť dočasnú bezpečnosť osoby, ktorá je objektom krvnej pomsty. 

Pohostinnosť 
Kanun hovorí, že domov patrí Bohu a hosťovi16. Z tohto vyplýva povinnosť 

pohostinnosti, ktorej sa nemožno zbaviť. Vlastníkovi domu, totiž jeho obydlie 
patrí až v treťom rade, pretože najprv patrí Bohu a hneď po ňom hosťovi. 

11 CARA, Arben – MARGJEKA, Mimoza. Kanun of Leke Dukagjini Customary Law of Northen 
Albania. In: European Scienfic Journal, roč. 11, č. 28, s. 179.

12 Tamtiež, s. 179.
13 10. kniha, kapitola XXII, článok 124 Kanunu.
14 BEVAPI, Kujtim. The Albanian Custum’s Right in Historical-juridical aspect, a note about Leke 

Dukagjini and Skanderbeg’s Code. In: European Scienficif Journal, roč. 8, č. 7, s. 123.
15 CARA, Arben – MARGJEKA, Mimoza. Kanun of Leke Dukagjini Customary Law of Northen 

Albania. In: European Scienfic Journal, roč. 11, č. 28, s. 180.
16 Tamtiež, s. 180.
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Česť 
Ochrana cti je tiež hodnotou, ktorú na viacerých miestach Kanun zakotvuje 

a má úzky súvis aj s krvnou pomstou. 

Krvná pomsta
Krvná pomsta patrí nepochybne k  najznámejším inštitútom albánskeho 

obyčajového práva, a to aj napriek tomu, že ustanovenia, ktoré ju zakotvujú 
tvoria len malú časť Kanunu. Inštitút krvnej pomsty je prejavom svojpomoc-
ného výkonu spravodlivosti. Je pomerne známe, že krvná pomsta sa v prostre-
dí severoalbánskych hôr uplatňuje do dnešného dňa, následkom čoho mnohí 
muži a chlapci neopúšťajú svoje obydlia, dokonca ani len nenavštevujú školy. 
Krvná pomsta bola vykonaná na účelom „získania krvi zabitej alebo zranenej 
osoby17“, takže bola reakciou na zabitie alebo spôsobenie zranenia. Je potrebné 
rozlišovať medzi „pomstou“ a krvnou pomstou. Základným rozdielom je, že 
krvná pomsta neexistovala v rámci jednej rodiny. Z krvnej pomsty boli vyňaté 
niektoré kategórie osôb ako ženy, deti a kňazi18. Základom krvnej pomsty nie 
je zabitie, či odplata. Krvná pomsta má svoj základ v ochrane osobnej cti, ktorá 
bola pošpinená zabitím19. Vykonanie krvnej pomsty právom ale povinnosťou 
rodiny obete, inak zavraždený nenájde posmrtný pokoj. 

Častokrát je v súvislosti s krvnou pomstou spájaná predstava anarchie, bez-
vládia a bezprávia. V súvislosti s albánskou krvnou pomstou je táto predstava 
jednoznačne nesprávna. Krvná pomsta má svoje rigidné pravidlá, ktoré zako-
tvuje v desiatej hlave Kanun Leke Dukagjini a ktoré musia byť rešpektované. 

Základným pravidlom je, že krvná pomsta zahŕňala vždy len mužov (Kni-
ha 10, Kapitola XXI, čl. 124, §897). Krvná pomsta musí byť vykonaná v súlade 
s pravidlami, ktoré kanun zakotvuje. Objektmi krvnej pomsty sa stávajú všetci 
mužskí potomkovia vraha. Potom ako dôjde k vražde sa všetci mužskí potom-
kovia automaticky zdržujú po dobu 40 dní vo svojich domovoch a žiadajú o od-
pustenie. Ak je odpustenie dané, krvná pomsta končí. Ak nie, ostávajú väzňami 
svojich domovov žiť v izolácii častokrát po celé generácie20. 

17 BEVAPI, Kujtim. The Albanian Custum’s Right in Historical-juridical aspect, a note about Leke 
Dukagjini and Skanderbeg’s Code. In: European Scienficif Journal, roč. 8, č. 7, s. 123.

18 CARA, Arben – MARGJEKA, Mimoza. Kanun of Leke Dukagjini Customary Law of Northen 
Albania. In: European Scienfic Journal, roč. 11, č. 28, s. 183.

19 Tamtiež, s. 181.
20 Tamtiež, s. 183.
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Pravidlá krvnej pomsty obsiahnuté v Kanune určujú napríklad, že obeť krv-
nej pomsty musí byť zabitá počas dňa, na hlavnej ulici, spredu, t.j. tvárou tvár 
k svojmu vrahovi, po tom, ako bola oslovená menom (Kniha 10, Kapitola XXI, 
čl. 122). Vykonávateľ krvnej pomsty je následne povinný informovať o vyko-
naní krvnej pomsty rodinu zabitého muža a zabezpečiť transport jeho tela do-
mov (Kniha 10, Kapitola XXI, čl. 119, § 844 – 845). Vykonávateľ krvnej pomsty 
si nemôže za žiadnych okolností privlastniť zbraň zabitého. Zabitie v rozpore 
s pravidlami, ktoré Kanun stanovuje je podnetom pre ďalšiu krvnú pomstu za-
bitého. Napriek presným pravidlám, ktoré v prípade toho, že sú dodržané majú 
ukončiť krvnú pomstu, vo väčšine prípadov sa tak nestane, čoho následkom je 
dlhoročný cyklus krvnej pomsty medzi rodinami, ktorý skončí až keď umrie 
posledný mužský potomok niektorej z daných rodín. V týchto prípadoch rodiny 
častokrát ani nevedia, čo bolo vlastne prvotným „spúšťačom“ krvnej pomsty. 

Kanun ponúka aj možnosť vykúpenia sa z krvnej pomsty. Rozšírenou je tiež 
snaha o uzmierenie rodín prostredníctvom mediárotov, žien daných rodín, či 
priateľov. V súčasnej dobe existuje tiež veľké množstvo odborníkov a organizá-
cii, ktoré sa usilujú o ukončenie dekád vykonávania krvnej pomsty, ktorá de-
cimuje spoločenstvo žijúce v horských oblastiach severného Albánska. Má tiež 
za následok odchod mnohých mladých mužov z domov, či dokonca z krajiny. 
Albánska krvná pomsta bola relatívne utlmená v období komunizmu v Albán-
sku, no jej renesancia nastala v 90.tych rokoch 20. storočia. 

Záver
Albánske obyčajové právo je neodmysliteľne späté najmä s prostredím seve-

roalbánskych hôr, v ktorom sa po celé generácie zachováva a s posvätnou úctou 
dodržiava jeho uplatňovanie. Albánska obyčaj sa po dlhé roky v spoločnosti 
udržuje najmä prostredníctvom ústnej tradície. V súčasnej dobe je už, vďaka 
prínosu Shtjefëna Gjeçoviho, obsah obyčaje známy aj navonok, prostredníc-
tvom písanej zbierky Kanun Lekë Dukagjini. K albánskej obyčaji do dnešného 
dňa patrí aj uplatňovanie inštitútu krvnej pomsty. Tá má svoje rigidné pravidlá, 
ktoré musí vykonávateľ krvnej pomsty dodržať. Porušenie týchto pravidiel má 
za následok dlhotrvajúci cyklus krvnej pomsty medzi rodinami (resp. rodmi) 
albánskej spoločnosti.
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