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PREDHOVOR

Predkladaný zborník obsahuje súbor príspevkov prednesených na konferen-
cii Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018, organizovanej Právnickou 
fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 12. 4. – 14. 4. 2018. Ide 
o príspevky tematicky sa viažuce na problematiku „mýtov a práva“ – a to jednak 
v podobe mýtov o práve, ale tiež mýtov v práve samotnom. Vzhľadom na pest-
rosť zloženia autorov a ich výskumného pozadia je iba prirodzeným, že zborník 
obsahuje rôznorodé príspevky siahajúce od právnych dejín a rímskeho práva až 
k teórii a filozofii práva a k pozitívnemu právu. Všetky však spája súvis s nos-
nou témou konferencie a predstavujú tak spoločne kamienky tvoriace komplexnú 
mozaiku skúmanej problematiky.

Veríme, že tradícia spoločného rokovania a tlačeného publikačného výstupu 
zborníkového typu z každoročnej konferencie Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore bude pokračovať i naďalej a napomôže ďalej rozvíjať vzťahy medzi 
úzko súvisiacimi disciplínami rímskeho práva, kánonického práva, právnych de-
jín a teórie a filozofie práva navzájom, ako aj vzťahy medzi týmito disciplínami 
a pozitívnoprávnymi odbormi.

V Bratislave dňa 6. 12. 2018

zostavovatelia  
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OBČIANSKA CNOSŤ A PROTAGOROV 
MÝTUS O SPOLOČENSKEJ ZMLUVE

Tomáš Gábriš
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

 
Abstract: The Sophist Protagoras is considered one of the first authors presen-
ting an idea of a social contract. He is doing so via a mythological story and its 
subsequent analysis in a dialogue of Protagoras and Socrates. 

 
Abstrakt: Sofista Protagoras sa považuje za jedného z prvých autorov koncepcie 
spoločenskej zmluvy. Predstavuje ju na mytologickom príbehu a na jeho násled-
nej analýze v dialógu Protagora so Sokratom.

 
Keywords: Protagoras, Socrates, Plato, social contract, myth

 
Kľúčové slová: Protagoras, Sokrates, Platón, spoločenská zmluva, mýtus

1. Úvod

Využívanie mýtov alebo podobenstiev ako argumentačného, resp. rečnícke-
ho prostriedku, bolo v antickej filozofickej spisbe štandardom. Spomeňme len 
Platónove podobenstvá o jaskyni, slnku, či úsečke. K mýtu má pritom najbližšie 
jeho podobenstvo o jaskyni. Vo vlastnom zmysle slova však ide o mýtus osobit-
ne v prípade príbehu z Platónovho diela Zákony, v ktorom sa rozpráva o vláde 
Krona, ktorý ustanovil za vládcov obcí daimonov stvorených priamo Kronom, 
pretože ľudia by sa vraj sami nevedeli spravovať.1 Podobne Platón postupuje aj 
vo svojom skoršom dialógu nazvanom podľa známeho sofistu Protagora. Tomu 
vkladá do úst mytologický príbeh vysvetľujúci pôvod spoločnosti a štátu (obce, 

1 Bližšie pozri NAXERA, V. – STULÍK, O.: Komparace sociálních utopií. Plzeň: Západočeská 
univerzita v Plzni, 2012, s. 37.
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polis), a následne polemizuje o naučiteľnosti občianskej cnosti, čo sú témy, ktoré 
nás budú v tomto príspevku zaujímať. Protagorov mýtus konkrétne vysvetľuje, 
prečo je každý človek politickým (a zároveň v istom zmysle aj právnym) tvorom. 
Podľa niektorých názorov je pritom tento mýtus zároveň akýmsi predchodcom 
novovekých teórií (mýtov?) o spoločenskej zmluve.2 Aj preto si Protagoras ako 
osoba, ale tiež osobitne Platónov dialóg Protagoras, zaslúžia v rámci širšej témy 
„mýty o práve a mýty v práve“ našu pozornosť.

Napriek doteraz naznačenému a nižšie podrobnejšie priblíženému vkladu 
Protagora a Platóna k zrodu idey politickej cnosti občanov a teórie spoločenskej 
zmluvy sa dnes označenie človeka za politickú bytosť – zoon politikon – zväčša 
spája s dielom Aristotela. Návrat k jeho myšlienkam v podobe neo-aristotelizmu 
so sebou od konca 20. storočia priniesol aj návrat záujmu o človeka ako občana 
a o otázku občianstva vo všeobecnosti (napr. v dielach autorov ako sú Alasdair 
MacIntyre, Richard Rorty, Michael Sandel, či Martha Nussbaum).3 Náš príspe-
vok preto možno vnímať aj v kontexte tejto diskusie, odhaľujúc pritom už jej 
skoršie než aristotelovské korene. Aristoteles sám pritom občianstvo nechápal 
individualisticky, tak ako by ho chápal dnešný liberál; vnímal ho skôr v zmysle 
komunitarizmu,4 kde sa občan musí podriadiť záujmom obce (polis), a kde sa-
motná polis vychováva, vzdeláva, resp. formuje ideálnych občanov.5 Rovnaká 
idea vplyvu polis, resp. všetkých spoluobčanov na výchovu ideálneho občana sa 
však prejavuje už v dielach Aristotelovho predchodcu, Platóna, ako to vyplýva 
napríklad z jeho Obrany Sokratovej, konkrétne z diskusie medzi Sokratom a Me-
létom (Obrana Sokratova 24D-25C), ale tiež z jeho dialógu Protagoras. V tejto 
záležitosti teda zjavne šlo o všeobecné presvedčenie Aténčanov. Do akej miery 
tento názor zdieľal aj sofista Protagoras, preskúmame nižšie.

Platón sa otázkou postavenia občana v polis a jeho správnou prípravou na 
výkon občianskeho/politického umenia bližšie zaoberal aj v ďalších svojich dia-
lógoch a dielach (napríklad Menón, Politik, Ústava, Zákony a i.). V tejto práci 
sa budeme zaoberať jeho zamyslením sa nad vznikom politickej spoločnosti, po-
lis, a vychovávateľnosťou, resp. vzdelávateľnosťou smerom k občianskej cnos-
ti iba na podklade dialógu Protagoras, v polemike názorov Protagora a Sokrata 

2 MYŠIČKA, S.: Protágoras jako teoretik společenské smlouvy. In Filozofia, roč. 66, 2011, č. 3,  
s. 258 a nasl.

3 COLLINS, S. D.: Aristotle and the Rediscovery of Citizenship. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 2006, s. 2.

4 Porovnaj CHOVANCOVÁ, J.: Liberalizmus verzus komunitarizmus. Bratislava: VO PraFUK, 
2009.

5 COLLINS, S. D.: Aristotle and the Rediscovery of Citizenship. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 2006, s. 40. Pozri Aristoteles: Etika Nikomachova. Prel. Július Špaňár. Bratislava: 
Kalligram, 2011.
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(s ktorého vyslovenými názormi zrejme možno stotožniť Platónove vlastné sta-
noviská). Závery následne čiastočne skonfrontujeme s neskoršími Platónovými 
dielami Ústava a Zákony. Už dopredu však môžeme prezradiť, že Platón v dialó-
gu Protagoras ešte otázku politickej výchovy ideálneho občana polis nedokázal 
jednoznačne zodpovedať. Medzi týmto dialógom a neskoršími Platónovými die-
lami, kde už Platón hovorí o konkrétnej podobe výchovy ideálneho občana (po-
rovnaj popis výchovy strážcov v diele Ústava6 a živiteľov v diele Zákony7), tak 
vidno istý rozpor, resp. posun v Platónovom myslení (ak uznáme, že v dialógu 
Protagoras ústami Sokrata sám Platón pochybuje o možnosti výchovy občanov 
k občianskej/politickej cnosti, resp. cnostiam). Je však tiež možné, že v dialógu 
Protagoras úmyselne nemal Sokrates vyjadrovať striktnú opozíciu k pozíciám 
Protagora o vychovávateľnosti k občianskej cnosti, ale  šlo iba o pokus ukázať 
Sokratovmu priateľovi Hippokratovi nedostatky Protagorovho umenia argumen-
tácie – čomu by nasvedčovala aj skutočnosť, že na konci tohto dialógu sám Sokra-
tes relativizuje svoje vlastné stanovisko odmietajúce „naučiteľnosť“ občianskej 
cnosti. Výraz „naučiteľnosť“ sme tu uviedli v úvodzovkách, nakoľko v tejto práci 
sa prikláňame k názoru Odeda Balabana,8 podľa ktorého práve rozpor v chápaní 
pojmu „učenia“ predstavuje základ sporu medzi Protagorom a Sokratom – kým 
totiž Protagoras spočiatku hlása „výchovu“ k občianskej cnosti, následne akcep-
tuje Sokratov pojem „učenie“ občianskej cnosti, čím Sokratovi umožní prejsť od 
roviny morálnej výchovy do viac mechanickej roviny intelektualistického9 odo-
vzdávania konkrétnych poznatkov, kde už Sokrates dokáže poukázať na niektoré 
logické rozpory Protagorových tvrdení. Ide pritom stále o otázku úzko súvisiacu 
aj s ideou spoločenskej zmluvy ako zmluvy o ustanovení (založení) a udržiavaní 
spoločnosti, či štátu (obce, polis): bez výchovy či vzdelávania občanov k rešpek-
tovaniu ustanovení daných polis by totiž spoločenská zmluva nebola rešpektova-
ná a politické/občianske spoločenstvo by nutne muselo zaniknúť.

6 NAXERA, V. – STULÍK, O.: Komparace sociálních utopií. Plzeň: Západočeská univerzita 
v Plzni, 2012, s. 32 a nasl.

7 Tamže, s. 38 a nasl.
8 BALABAN, O.: Plato and Protagoras: truth and relativism in ancient Greek philosophy. Lan-

ham: Lexington Books, 1999.
9 BRICKHOUSE, Th. C. – SMITH, N. D.: Socrates on the Emotions. In Plato Journal, roč. 15,  

2015, s. 10 a nasl. Dostupné na internete: http://iduc.uc.pt/index.php/platojournal/issue/
view/159/showToc (navštívené dňa 6.5.2016).



 OBČIANSKA CNOSŤ A PROTAGOROV MÝTUS O SPOLOČENSKEJ ZMLUVE

9

2. Dobrý občan alebo dobrý politik?

Pokiaľ sa v tomto príspevku zaoberáme témou výchovy ideálneho občana ako 
zmluvnej strany (kontrahenta) spoločenskej zmluvy, a nie výchovou vládcu, či 
politika, má to konkrétny dobovo podmienený dôvod. V podmienkach aténskej 
demokracie totiž politická moc zásadne patrila všetkým občanom,10 a nie jed-
notlivému politikovi, či panovníkovi (hoci Platón vo svojich neskorších dielach 
navrhoval práve takéto riešenie). Všetci občania sa mali spoločne podieľať na 
politickej moci, na čo slúžili dobové politické inštitúcie priamej demokracie. 
Preto kým sa dnes v podmienkach nepriamej demokracie rozlišuje medzi ideál-
nym politikom a ideálnym občanom, pre Atény toto rozlišovanie celkom neplatí. 
Dobrý občan má byť zároveň aj sám dobrým politikom. Napokon, Protagoras 
dáva znamienko rovnosti nielen medzi tieto dve označenia (dobrý občan, dobrý 
politik) aj medzi ne a tretie slovné spojenie, „dobrý človek (muž)“.11

2.1 Sofista Protagoras a mýtus spoločenskej zmluvy

Kto presne bol Protagoras (460–415 p. n. l.), ktorému Platón vkladá do úst prvý 
„právny“ koncept spoločenskej zmluvy? Správy o jeho otcovi aj o mieste jeho 
pôvodu sa podľa známeho zdroja bližších informácií o živote antických filozo-
fov, Diogena Laertského, rôznia – buď bol synom Artemónovým alebo Maian-
driovým, a pochádzal buď z Abdér alebo z Teu (pozri Diogenés Laertios, Vitae 
philosophorum IX, 50-56). Istým však je, že bol sofistickým učiteľom múdrosti, 
ktorý sa živil ako tvorca rečí a učiteľ rečníctva. Známym je tiež osobitne svojím 
relativizujúcim tvrdením „homo mensura“, t.j. že človek je mierou všetkých vecí –  
„jestvujúcich, že (ako) sú, nejestvujúcich, že (ako) nie sú“.12 V nadväznosti na 
uvedené bol ako sofista zároveň aj akýmsi prototypom dnešného pozitivistic-
kého právneho filozofa, neuznávajúceho vyššie (prirodzenoprávne) princípy zá-
konodarstva. Právnopozitivistický a až postmodernistický relativistický postoj 
k pôvodu a obsahu zákonov obce (resp. aj jej morálky) sa prejavuje i v Protago-
rovej teórii spoločenskej zmluvy, vyjadrenej v podobe mýtu, ktorý Protagoras 
rozpovedá Sokratovi v Platónovom dialógu nazvanom podľa mena tohto sofis-
tu, Protagoras. Kým však k tomuto mýtu prejdeme bližšie, spresnime, že podľa 

10 TAYLOR, Ch. C. W.: Plato: Protagoras. Oxford: Clarendon Press, 1976, reprint 2002, s. 71-72.
11 Tamže, s. 75.
12 „pantón chrematón metron estin anthrópos, tón men ontón hós estin, tón de ouk ontón hós ouk 

estin“ (DK 80 B 1, Sextos Empeirikos, Adv. math. VII, 60).
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Myšičku nejde o úplne prepracovanú teóriu spoločenskej zmluvy, ale skôr iba 
o jej prvky, či náznak.13 

Sofisti sa ako prví odvažovali otvorene spochybňovať zaužívané zákony 
a morálku obce, a tým vlastne nútiť občanov polis obhajovať najzákladnejšie 
zložky svojej obce a svojho dovtedajšieho spôsobu života – náboženstvo, mo-
rálku, právo a politickú moc. Sofisti pritom zastávali iuspozitivistický názor, že 
zákony a morálka sú iba vecou ľudskej dohody (už tu vidíme náznak spoločen-
skej zmluvy), a nie záležitosťou ľudskej prirodzenosti, či nadpozemských prin-
cípov. V dialógu Theaitetos tak Protagoras trefne konštatuje: „Neboť jaké věci 
se každé jednotlivé obci zdají spravedlivými a dobrými, ty pro ni i takové jsou, 
pokud je za takové pokládá; moudrý muž způsobí, že místo jednotlivých věcí, 
které jsou pro ně zlé, jsou jim i zdají se spravedlivými a dobrými věci prospěšné“ 
(Tht. 167a–c).14 Každá obec má teda svoje vlastné pravidlá a vlastné ideály, ktoré 
môžu byť ovplyvňované v praxi hoci i jednotlivcom, „múdrym mužom“. 

Vyjadrením a stelesnením tejto Protagorovej teórie je potom práve mýtus, 
ktorý Protagoras rozpráva na začiatku svojho stretnutia so Sokratom (Prot. 
320c–328d). Zastáva sa pritom všeobecne názor, že táto reč verne vystihuje Pro-
tagorove názory, ba dokonca, že vychádza z dnes už strateného Protagorovho 
spisu Peri tes en archei katastaseos. 

Po formálnej stránke, Platónom podávaná Protagorova reč sa delí na dve čas-
ti: 1.) mýtus a 2.) logos. V prvej, mytologickej, Protagoras pojednáva o stvorení 
ľudí a o vývoji smerom k civilizácii. Práve v tejto časti formuluje svoju teóriu 
spoločenskej zmluvy. V druhej časti potom argumentuje vecne (meritórne) vo 
vzťahu k problematike možnosti vychovávať a vzdelávať občanov, čo je pre an-
tickú grécku polis a jej udržateľnosť (zachovanie spoločenskej zmluvy) základ-
nou otázkou, keďže osobitne v Aténach sa na rozhodovaní o veciach verejných 
zúčastňovali všetci občania; napriek tomu však ani tí najcnostnejší občania často 
nedokázali svoje deti vychovať na svoj obraz (konkrétne sa ponúka príklad Pe-
rikla a jeho synov).

Pristavme sa najprv pri mýtickej časti Protagorovej reči, ktorá má byť prá-
ve tým spomenutým náznakom prvej teórie (mýtu) spoločenskej zmluvy. Mýtus 
začína príbehom o stvorení ľudí bohmi. Bohovia ľudí stvorili zmiešajúc zem 
a oheň a iné látky. Dvaja titani, Prométheus a Epimétheus dostali následne za 
úlohu dať všetkým živočíchom primerané schopnosti. Epimétheus im tak dá takú 
stavbu tela, aby prežili v závislosti od prostredia, v ktorom budú žiť, a aby sa 
dokázali brániť pred ostatnými živočíchmi. Na človeka však zabudol a nechal 

13 MYŠIČKA, S.: Protágoras jako teoretik společenské smlouvy. In Filozofia, roč. 66, 2011, č. 3,  
s. 258 a nasl.

14 Tamže, s. 261.
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ho bezbranného, bez akýchkoľvek prírodných výhod (spomeňme si na Gehlenov 
pojem Mängelwesen – nedostatková bytosť). Aby ale toto svoje zlyhanie predsa 
aspoň nejakým spôsobom odčinil, požiada o pomoc Prométhea, ktorý ukradne 
Hefaistovi oheň a Aténe umenie remeselnej zručnosti. Práve tieto Prométheove 
dary následne umožnia ľuďom prežiť v divokom prírodnom prostredí. Človek 
sa tak od zvierat odlíšil primárne svojimi schopnosťami a zručnosťami, najmä 
schopnosťou myslieť, čím sa na druhej strane naopak priblížil k bohom. Avšak 
napriek tomu, že vďaka Prométheovi ľudia získali niektoré božské vlastnosti, 
stále zostávali zraniteľnými a slabšími než šelmy, ktoré ich ohrozovali, a ktorým 
boli v podstate vydaní napospas. Remeselné umenie totiž samo osebe nestačilo 
na ochranu života a zdravia ľudí. Na to je totiž podľa Protagora potrebné iné 
umenie – umenie politické, ktorého súčasťou je aj umenie vojenské, obranné 
(Prot. 322b4-5). Práve kvôli obrane sa následne ľudia začali združovať a zakla-
dať si obce, ale aj v nich si stále navzájom ubližovali a hynuli (spomeňme si zase 
na Hobbesa). Preto si podľa Protagora ľudia v obciach (polis) vytvorili normy/
zákony, ako isté limity ľudského správania a konania. Totiž, Protagoras vysvetľu-
je, keď bohovia videli biedny ľudský život a ich utrpenie, Zeus im skrze svojho 
posla Herma poslal díké (spravodlivosť) a aidos (ostych, vzájomný rešpekt), aby 
tieto vytvorili a udržali medzi ľuďmi poriadok a vzájomné spoločenské putá (zá-
väzky). Tieto cnosti pritom boli distribuované medzi všetkých obyvateľov, hoci 
v rôznych stupňoch – a ak niekto nebol schopný mať na nich dostatočný podiel, 
mal byť usmrtený ako nákaza obce (Prot. 322d3–7). Tým sa malo zabezpečiť 
prežitie spoločnosti (polis).

Z uvedeného Protagorovho príbehu teda vyplýva, že politické umenie, resp. 
podiel na cnostiach spravodlivosti a ostychu, nie sú ľuďom vrodené, ale dostali 
ich až neskôr, a iba na ich základe si vytvorili svoje vlastné pravidlá a putá, apliko-
vané v jednotlivých obciach. A keďže tiež vieme, že Protagoras bol agnostikom, 
môžeme mať za to, že ani sám uvedené cnosti nemusel považovať za skutočné 
dary bohov, ale „iba“ za výsledok vývoja ľudskej civilizácie, a teda v podstate za 
vlastné rozhodnutie ľudskej civilizácie (opäť v zmysle istej spoločenskej zmlu-
vy).15 Ľudská civilizácia si teda podľa Protagora vo svojom historickom vývoji 
vytvorila a akceptovala potrebu stanovenia určitých pravidiel a limitov ľudského 
správania a konania, a tieto si následne každá obec podľa svojich konkrétnych 
okolností ustanovila, pričom ich od svojich občanov vynucuje, v záujme zacho-
vania „spoločenskej/obecnej zmluvy“.  

Sám Protagoras pritom vo svetle uvedeného zjavne nemohol byť zástancom 
bezbrehého individualizmu. Aj podľa neho je totiž dôležitejšie dobro obce (polis) 

15 Tamže, s. 264-265.
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než záujmy jednotlivca, toto dobro však možno v každej obci vnímať inak a do-
sahovať ho inými prostriedkami, ktoré si obyvatelia (občania) konkrétnej obce 
sami zvolili v spoločenskej zmluve za ideálne. Inými slovami, Protagorova teória 
spoločenskej zmluvy predpokladá, že občania polis zdieľajú spoločné hodnoty, 
ktoré si v polis sami vopred ustanovili na základe svojich minulých (a stále trva-
júcich) konvencií. 

2.2 Dobrý občan: Výchova alebo výučba?

Ak v zmysle uvedeného Protagorovho mýtu (teórie spoločenskej zmluvy) nie 
je ľuďom politické umenie vrodené, a konkrétne prejavy a podoby politických 
cností spravodlivosti a ostychu môžu byť v každej obci (polis) iné, prirodzene sa 
ponúka otázka, ako sa z obyvateľa polis stáva dobrý občan jeho vlastnej polis – 
ako sa efektívne zaraďuje do spoločnosti? 

V dialógu Protagoras, rovnako ako aj v dialógu Menón (ale aj v už spomenutej 
Obrane Sokratovej, a tiež v iných Platónových dielach), nájdeme ako vysvetlenie 
opakujúci sa motív spočívajúci v tom, že občanov nevychovávajú na to určení 
špecialisti, ale obec samotná, resp. spoluobčania, a tiež samotný politický život 
v obci.16 V dialógu Menón sa však objavuje aj konkurenčný názor – že tí, ktorí 
riadia obec, tak zväčša robia z božskej prozreteľnosti a vnuknutia, a občianska 
cnosť v skutočnosti nie je naučiteľná (Menón 99c-100c).17 V dialógu Protagoras 
sa objavuje ten istý motív – Protagoras síce tvrdí, že občiansku cnosť, totiž spra-
vodlivosť a ostych dal ľuďom boh (Hermes na pokyn Dia – Prot. 322d), zároveň 
sa však snaží dokázať, že kvantita a kvalita občianskej cnosti je ďalej „odovzda-
teľná“ (Sokratovým slovom „dávaná“ – Prot. 319b) od ľudí k ľuďom.18 Práve 
v označení toho, akým spôsobom sa občianska cnosť odovzdáva medzi ľuďmi, 
možno potom vidieť podstatu sporu medzi Protagorom a Sokratom v tomto dia-
lógu – hoci v skutočnosti ich vlastné postoje a názory nemusia byť až v takom 
rozpore, ako sa to zo samotného dialógu javí. Kým totiž Protagoras hovorí o tom, 
že Hippokrata „spraví lepším“ (Prot. 318a), a nebude ho „učiť“ odborné náu-
ky ako je matematika (Prot. 318e), ale naopak zdôrazňuje, že ho bude „učiť“ 
(v inom zmysle slova) hodnotám (napríklad rozvážnosti – Prot. 318e), Sokrates 
trvá na používaní výrazu „učiť“ (Prot. 318b, 318d) a úmyselne politické umenie 
kladie na roveň odborného umenia ako je remeslo (Prot. 319a, 319c-319d), ktoré 

16 BLITZ, M.: Plato’s political philosophy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010, s. 74; 
TAYLOR, Ch. C. W.: Plato: Protagoras. Oxford: Clarendon Press, 1976, reprint  2002, s. xi.

17 Platón: Euthydémos, Menón. Prel. František Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2000, s. 69.
18 BLITZ, M.: Plato’s political philosophy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010, s. 74.
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sa zväčša skutočne iba mechanicky „učí“. To mu následne umožňuje tvrdiť, že 
kým remeslám sa ľudia v Aténach „učia“, politickému „remeslu“ nikto neučí,19 
s výnimkou sofistov, ktorí by tak radi robili, ale proti ktorým práve v tomto dia-
lógu Sokrates háji pozíciu „nenaučiteľnosti“ občianskej cnosti. Práve z toho, že 
v Aténach nikto neučí občiansku cnosť, Sokrates vyvodzuje záver, že Aténčania 
majú za to, že je táto cnosť nenaučiteľná (Prot. 319d). Napokon, ďalším Sokra-
tovým argumentom proti naučiteľnosti občianskej cnosti je už zmienená sku-
točnosť, že ani taká cnostná politická osobnosť, akou bol Perikles, nedokázala 
naučiť svojich synov občianskej cnosti (Prot. 319e, 320a). 

Sokratove argumenty proti odovzdávateľnosti občianskej cnosti sú teda zá-
sadne dva – že Aténčania majú za to, že ju nikto neučí, a že Periklovi synovia 
nie sú takými cnostnými občanmi, ako bol ich otec. Oba tieto argumenty by však 
Protagoras, alebo aj každý čitateľ tohto dialógu, mohol odmietnuť pomerne jed-
noduchým protiargumentom, podľa ktorého presvedčenie občanov Atén o nena-
učiteľnosti ešte nemusí znamenať jej skutočnú nenaučiteľnosť, a na druhej strane 
zlyhanie Periklových synov môže naznačovať iba to, že nevieme, ako občiansku 
cnosť efektívne učiť (prípadne zlyhanie tohto pokusu u Periklových synov), ale 
opäť to nemusí znamenať jej nenaučiteľnosť. 

Tieto protiargumenty Protagoras skutočne proti Sokratovi používa – najprv 
na základe mýtu o rozdelení občianskej cnosti medzi všetkých ľudí dokazuje, že 
účasť na tejto cnosti majú skutočne všetci, hoci nie každý ju má rovnako vyvi-
nutú. Tvrdí tu pritom, že práve trestanie necnostných občanov je nástrojom toho, 
ako občanov k tejto cnosti priviesť, a že samotní Aténčania, pokiaľ necnostných 
trestajú, veria v možnosť ich nápravy, teda v možnosť lepšieho „získania“ cnosti 
(Prot. 323c-324a). Skutočnosť, že každý v Aténach istým stupňom tejto cnosti 
naozaj disponuje, dokazuje Protagoras aj tým, že aj najhorší (najmenej cnostní) 
Aténčania sú v porovnaní s barbarmi cnostnými (Prot. 327c-e). Ak sa pritom javí, 
že v Aténach nikto nevedie k cnosti, je to iba preto, že nikto nevníma, že cnosť 
sa v Aténach odovzdáva rovnako ako znalosť gréckeho jazyka – vedú k nej totiž 
všetci Aténčania (z ktorých každý istým stupňom tejto cnosti disponuje), resp. 
konkrétne každodenný politický život obce (Prot. 327e-328a). 

V druhej línii argumentácie – zlyhaní Perikla v „naučení“ svojich synov cnos-
ti – Protagoras hovorí namiesto „učenia“ cnosti o tom, že Perikles „neurobil“ 
svojich synov cnostnými (Prot. 324d). Opäť sa teda vyhol termínu „učiť“. Ak 
potom aj následne používa pojem „učiť“, je to zásadne iba pod vplyvom Sokra-
tovej terminológie, a používa ho skôr v kontexte „výchovy“ a nie v kontexte in-
telektualistického „odovzdávania poznatkov“ – napríklad, keď Protagoras hovorí 

19 BALABAN, O.: Plato and Protagoras: truth and relativism in ancient Greek philosophy. Lan-
ham: Lexington Books, 1999, s. 143-144.
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o tom, že človek sa celý život „učí a je napomínaný“ (Prot. 325c-d). Pritom to-
tiž výslovne hovorí, že aj v školách sa väčší dôraz než na „učenie“ kladie na 
dobrú „výchovu“ (Prot. 325e), ktorá sa získava vyučovaním hudby a poézie  
(Prot. 326b). 

Zdá sa teda, že Balaban sa zrejme nemýli, keď konštatuje, že „nedorozume-
nie“ medzi Sokratom a Protagorom možno vidieť práve v rozdielnom chápaní 
pojmu „učiť“, resp. v chápaní pojmov „výchova“ (Balaban tento pojem prekladá 
termínom „education“) a „vzdelávanie“ (v anglickom jazyku Balaban používa 
termín „instruction“).20 Kým teda Protagoras voľbou výrazových prostriedkov, 
ale aj obsahom svojej reči zdôrazňuje práve „výchovu“ nezávislú od konkrét-
nych poznatkov (resp. výučba poznatkov je iba prostriedkom ako viesť k vý-
chove k cnosti, k správnemu rozhodovaniu sa medzi viacerými možnosťami – 
Prot. 318e-319a) a hovorí o „výchove“ ako o zmene subjektu, zmene občana, 
nie o zvýšení sumy jeho poznatkov,21 Sokrates naopak trvá na pojme „učenia“ 
v zmysle odovzdávania poznatkov, rovnako ako ich odovzdávajú remeselníci. 

V tejto súvislosti ponúka Taylor ďalší možný protiargument proti Sokratov-
mu postoju k „učeniu“, prirovnávanému k učeniu remeselných zručností.22 Podľa 
neho mal Protagoras poukázať na rozdiel v poslaní remeselníkov a občana: kým 
remeselníci rozhodujú, ako najlepšie vykonať určenú úlohu (postaviť chrám), 
úlohou občanov-politikov je rozhodnúť, či sa vôbec nejaký chrám má stavať, aký 
má byť drahý a pekný, koľko ich má byť, a podobne. Práve tu sa totiž ukazuje, že 
skutočná občianska cnosť nespočíva v technickom vzdelaní (sume poznatkov), 
ale v schopnosti rozvažovať a správne rozhodovať. Gadamer to vystihuje struč-
nou formuláciou – poznanie dobra nie je poznaním techné.23

Ak teda Sokrates trvá na nenaučiteľnosti občianskej cnosti v zmysle intelek-
tualizmu – odovzdávania poznatkov, kým Protagoras zastáva názor, že k občian-
skej cnosti možno vychovávať, Protagoras tu podľa Balabana vychádza z dialógu 
ako ten, kto zastáva demokratický ideál proti Sokratovmu elitárstvu.24 Ak pritom 
Platón v tomto dialógu sám hovorí ústami Sokrata (s istou výhradou, že mohlo 
ísť iba o „rétorické cvičenie“), zdá sa Balabanovi, že je to aj raný Platón, kto ne-
uznával výchovu k občianskej cnosti a bol elitárom.25 Neskoršie Platónove diela 
sú však už s týmto záverom čiastočne rozporné – a to ako pokiaľ ide o možnosť 

20 Tamže, s. 184. Tiež na s. 276.
21 Tamže, s. 277.
22 TAYLOR, Ch. C. W.: Plato : Protagoras. Oxford: Clarendon Press, 1976, reprint 2002, s. 73.
23 GADAMER, H.-G.: Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha: OIKOYMENH, 2010,  

s. 27.
24 BALABAN, O.: Plato and Protagoras: truth and relativism in ancient Greek philosophy. Lan-

ham: Lexington Books, 1999, s. 181.
25 Tamže, s. 276.
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vychovávania k občianskej cnosti (v dielach Ústava a Zákony), tak aj pokiaľ ide 
o elitárstvo (osobitne v diele Zákony).

2.3 Neskoršie Platónove názory na výchovu občanov

Napriek Sokratovmu skepticizmu ohľadom možnosti učiť (vychovávať k) ob-
čianskej cnosti (ktorá však mohla byť iba eristickým postojom v „dueli“ s Pro-
tagorom), samotný Platón zjavne myšlienku výchovy k občianskej cnosti defi-
nitívne nezavrhol; sám vo svojich neskorších dielach Ústava a Zákony navrhuje 
spôsob výchovy občanov, a to nie v zmysle intelektualistického vzdelávania, ale 
práve v zmysle skutočnej zmeny osobnosti, morálneho profilu – presne v duchu 
Protagorových názorov. Výchova k občianskej cnosti je totiž nevyhnutným pred-
pokladom zachovania spoločenskej zmluvy, nech už je jej obsah v konkrétnej 
obci akýkoľvek.

Demonštrujme Platónove neskoršie názory najprv na diele Ústava. Sokrates, 
opäť vystupujúci aj v tomto diele, je tu podľa Schofielda zrazu v tom istom tá-
bore, v ktorom bol Protagoras v rovnomennom, vyššie priblíženom ranom Plató-
novom dialógu. Sokratovými ústami tak v Ústave aj Platón uznáva vzdelávanie 
v poézii, hudbe a gymnastike26 ako vhodný spôsob „výchovy“ občanov. Oso-
bitnú pozornosť pritom venuje výchove vrstvy strážcov,27 spomedzi ktorých sa 
majú vyberať aj vládcovia obce. Poslanie výchovy sa pritom rozoberá osobitne  
v IV. knihe Ústavy, kde Platón hlása, že výchova má viesť k spojeniu rozumu 
a ducha, za účelom ovládania vášní a túžob.28 Je teda zrejmé, že tu skutočne nejde 
iba o odovzdávanie sumy poznatkov, vedomostí, ale o vlastnú „výchovu“ k ob-
čianskej cnosti. Pokiaľ pritom ide o samotné „vzdelávanie“ (učenie), Platón tu 
kladie dôraz na štyri „vedomostné okruhy“ – základy aritmetiky (za konkrétnym 
účelom získania schopnosti abstrakcie), poznanie merania, geometrie, a napo-
kon astronómie. Po ich osvojení majú byť podľa Platónovej Ústavy následne 
tí najlepší žiaci vedení k ďalšiemu stupňu vzdelávania a výchovy – k poznaniu 
dialektiky (pod ktorou sa rozumie hľadanie pravdy pomocou dialógu, logickej 
argumentácie). Z týchto elitných žiakov sa potom má po dlhodobom pozorovaní, 
či svoje poznanie nezneužíva, vybrať ten najlepší, ktorý sa po dosiahnutí veku  
50 rokov mal stať vládcom obce.29

26 PATOČKA, J.: Platón a Evropa. Praha: Filosofia, 2007, s. 121-123.
27 SCHOFIELD, M.: Plato: political philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2006, s. 127.
28 Tamže, s. 126.
29 NAXERA, V. – STULÍK, O.: Komparace sociálních utopií. Plzeň: Západočeská univerzita 

v Plzni, 2012, s. 33-34.
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Tento elitársky koncept následne Platón opúšťa v ešte neskoršom diele, Zá-
kony, kde sa však Platón ešte stále zaoberá otázkou vzdelávania a výchovy ideá-
lneho občana. Zdôrazňuje tu najmä hudobné vzdelanie (hudobnú výchovu), a to 
pre zmenu osobitne pri výchove širokých vrstiev slobodných obyvateľov, ktorí 
majú byť vychovávaní príkladom a hrou. Totiž, kým Sparta zdôrazňovala z cnos-
tí odvahu, Platón kladie dôraz najmä na sebakontrolu,30 ktorej sa vraj možno učiť 
práve harmóniou vychádzajúcou z hudby a rytmu. V diele Zákony pritom už 
Platón opustil ideu, že v štáte by mali vládnuť filozofi a namiesto toho uprednost-
ňuje vládu zákonov a všeobecnú výchovu k občianskej cnosti pre všetkých slo-
bodných jedincov v spoločnosti. Praktickým cieľom takejto výchovy má podľa 
Platóna byť: 1.) „vedieť, čo je čo“, 2.) vedieť, ako to má byť správne používané, 
a 3.) vedieť, z čoho sa vec skladá.31 Platón tu však realisticky konštatuje, že ob-
čianska cnosť a jej formovanie je úlohou na plný úväzok, ktorá bráni občanom 
venovať sa ekonomickej aktivite; jej plné rozvinutie je tak podľa neho možné iba 
v spoločnosti, ktorá občanom dopraje materiálne podmienky venovať sa naplno 
rozvoju tejto cnosti,32 čo možno aj dnes – vo svete vytrácajúcej sa občianskej 
cnosti a spochybňovanej spoločenskej zmluvy – považovať za memento hodné 
zamyslenia. 

3. Záver

Rozdielne chápanie „učenia“ – ako odovzdávania poznatkov na jednej strane 
a ako výchovy k správnemu rozhodovaniu na strane druhej, vedie v závere dialó-
gu Protagoras k  víťazstvu Sokrata nad Protagorom. Protagoras prehral v eristic-
kom dialógu primárne kvôli tomu, že nedostatočne trval na odlíšení vzdelávania 
a výchovy, a že nepoprel Sokratovu formuláciu, podľa ktorej učenie cnosti zna-
mená nadobúdanie poznatkov, teda získavanie múdrosti. Akonáhle Protagoras 
akceptoval Sokratovu „myšlienkovú skratku“ v podobe používania pojmu „uče-
nie“ na nadobúdanie občianskej cnosti, musel uznať, že ak odvážny občan ide 
do vojny, podstupuje nebezpečenstvo, ktoré by nikto múdry nepodstúpil, pretože 
nik to múdry nepodstupuje veci, ktoré pokladá za nebezpečné, pretože by tým pre-
konával svoju rozumnosť, a podliehal sám sebe (Prot. 359d), čo je nevedomosť 
(a nerozumnosť, nemúdrosť). Keby však Protagoras trval na tom, že k občianskej 

30 SCHOFIELD, M.: Plato: political philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2006, s. 227.
31 NAXERA, V. – STULÍK, O.: Komparace sociálních utopií. Plzeň: Západočeská univerzita 

v Plzni, 2012, s. 39.
32 SCHOFIELD, M.: Plato: political philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2006, s. 223-

224.
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cnosti možno privádzať výchovou a nie vzdelávaním, a teda že občianska cnosť 
nie je vždy závislá od múdrosti v zmysle sumy poznatkov, mohol v spore so 
Sokratom vyhrať. Tieto argumenty pritom v rámci svojho rozsiahleho expozé 
v skutočnosti relatívne presvedčivo prezentoval, prehral však nakoniec „technic-
ky“ – keď pristúpil na Sokratovu terminológiu a Sokratovu metódu skratkovitej 
konverzácie typu „áno“/„nie“, typickú pre Sokratovské dialógy, ktorá nepripúšťa 
„protagorovské“ odpovede typu „áno, ale...“. I napriek tomu však sofista Prota-
goras, ktorého sám Platón v tomto dialógu šetrí priamych urážok a zosmiešne-
nia, právom vstúpil do siene slávy a dejín právneho myslenia. Jednak všeobecne 
ako predchodca právnickej sofistiky a učenej múdrosti, ale tiež ako predstaviteľ 
iuspozitivizmu a relativizmu, a napokon osobitne tiež aj svojím mýtom o vzniku 
spoločnosti a obce (o spoločenskej zmluve), čím sa stal predchodcom omnoho 
neskorších novovekých teórií, či mýtov o spoločenskej zmluve,33 nezabúdajúc 
však pritom ani na nevyhnutnú podmienku zachovania a pretrvania každej spolo-
čenskej zmluvy – „výchovou“ (nie nevyhnutne vzdelávaním sumou poznatkov) 
občanov k občianskemu/politickému umeniu.
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Abstract: The contribution deals with the verification of data on the ancient Ge-
rmanic law, which have been preserved in the ethnographic work “Germania” 
by the Roman historian Publius Cornelius Tacitus. His work has long been the 
only source of information about the legal regulation of social relations between 
the members of the Germanic tribes. We will try to compare this source with the 
knowledge of the Germanists in the 19th and 20th centuries and with their mo-
dern idea of Germanic law, which reflects deeper scientific probes on this issue. 
What can be described as a myth from Tacitus‘ narrative and what can be consi-
dered as a verified fact being validated over two thousand years?

 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá verifikáciou údajov o starogermánskom práve, 
ktoré nám vo svojom etnografickom diele „Germánia“ zanechal rímsky historik 
Publius Cornelius Tacitus. Jeho dielo predstavovalo dlhý čas jediný zdroj infor-
mácií o právnej regulácii spoločenských vzťahov germánskych kmeňov. Tieto 
poznatky sa pokúsime porovnať s myšlienkami germanistov v 19. a 20. storočí 
a ich modernou predstavou o germánskom práve, ktoré sú založené na hlbších 
vedeckých sondách do tohto dejinného obdobia. Čo možno z Tacitovho rozprá-
vania označiť za mýtus a aké skutočnosti ostali overené aj v behu času?

 
Keywords: Germanic law, Germanic customs, Tacitus, Germania

 
Kľúčové slová: germánske právo, germánske obyčaje, Tacitus, Tacitova Ger-
mánia
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1. Úvod

Rímsky historik Publius Cornelius Tacitus (asi 55-120 n. l.) napísal na začiatku 
vlády cisára Trajána (98 n. l.) etnografické dielo, ktoré nieslo názov De origine 
et situ Germanorum, teda O pôvode a sídlach Germánov. Neskôr vošlo do dejín 
pod jednoduchým označením „Germánia“. Hoci pôvodne patrila len k Tacito-
vým menším spisom (opera minora), od 15. storočia nadobudla značný historic-
ký, literárny, ale aj politický význam. Niet divu, veď spolu so šiestou knihou Ca-
esarových zápiskov o vojne galskej (De Bello Gallico)1 a stručných zmienkach 
v siedmej knihe Strabónovej Geografie2 predstavovala jediný originálny súbor 
poznatkov o živote a práve starých Germánov. Učarovala nielen Montesquie-
umu, ktorý s ňou pracoval pri tvorbe jeho Ducha zákonov,3 ale neskôr sa stala 
impulzom pre bezuzdnú idealizáciu germánskeho dávnoveku v 19. a v prvej po-
lovici 20. storočia.

Účelom tejto kapitoly bude posúdiť exaktnosť a smerodajnosť informácií, 
ktoré nám Tacitus vo svojom spise ponúka o germánskom práve. Zároveň sa 
nevyhneme ani príležitostnej komparácii rímskeho a germánskeho práva, no pre-
dovšetkým sa pokúsime načrtnúť osobitný význam Tacitovej Germánie v (práv-
nych) dejinách. Všetko, čo je späté s minulosťou, sa človeku javí ako spo mienka, 
ktorá postupne bledne a vyprcháva, až sa z nej stane len príbeh, podobný mýtu. 
Čím hlbšie sa noríme do dejín, tým viac mýtických udalostí môžeme identifiko-
vať. To platí aj o právnych dejinách, zvlášť pri problematike najstaršieho ger-
mánskeho práva, ktoré sa formovalo dávno pred zachovanými správami z bar-
barských zákonníkov a Sálskeho zrkadla. Čo z Tacitovho rozprávania je len 
mýtom a čo skutočnosťou? Alebo je to celé iba jeden veľký mýtus?

2. Tacitova Germánia ako prameň 
z historiografického hľadiska

Východisko súčasnej právnej vedy nie je priaznivé. Hoci Tacitov spis obsahuje zo-
pár overiteľných pozorovaní, je natoľko poznačený etnografickými predsudkami, 

1 De bell. Gall. 6, 21-24. Pozri: CAESAR, G. I.: Zápisky o válce Galské, s. 161-163.
2 Str. 7,1- 7,2. Pozri: STRABO.: The Geography, s. 151-171.
3 Montesquieu odkazuje na Tacitovu Germániu najmä v 18. knihe, čiastočne aj v 30. knihe Ducha 

zákonov. Pozri napr.: MONTESQUIEU, CH.: O duchu zákonů, s. 327.
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že je ho prakticky nemožné použiť ako historický zdroj.4 Mravy starých Germá-
nov interpretoval podľa toho, či zodpovedali alebo odporovali rímskemu spôso-
bu života, ktorý bol pre neho základným meradlom práce.5 Autenticita Tacitovho 
rozprávania je o to menšia, že sám nikdy nepodnikol výskumnú cestu do oblasti 
s výskytom germánskych kmeňov, ani tu neslúžil. Na druhej strane prevládajúca 
mienka zastáva názor, že sa narodil v rodine úradníka v Belgickej Galii,6 kde strá-
vil tiež detstvo, takže určité vplyvy mohli byť u neho prítomné – ak je to pravda, 
pretože Tacitovo miesto narodenia je predmetom sporov.7

Dôležitou je však skutočnosť, že v čase písania boli jeho vedomosti odvodené 
výlučne zo starostlivého štúdia vtedy dostupnej literatúry, spestrenej o rozhovory 
s vojakmi a obchodníkmi, ktorí sa v tejto oblasti vyskytli (o čom sú tiež pochyb-
nosti).8 Vo všeobecnosti sa predpokladá, že čerpal najmä z kníh o germánskych 
vojnách, ktoré spísal Plínius starší a dnes poznáme len ich názov z listov Plínia 
mladšieho.9 Išlo o (dnes stratené) „Dejiny vojen v Germánii“ v dvadsiatich kni-
hách, pričom Plínius inšpiráciu čerpal najmä z vlastných vojenských skúseností 
v Germánii.10 Tacitus však vôbec neprejavil snahu skontrolovať prevzaté my-
šlienky a overiť ich platnosť, hoci čerpal z materiálov viac ako štyridsať rokov 
starých. Tak sa stalo, že Markomanov a Kvádov opísal ako spojencov Ríma, 
ktorí od neho prijímajú peňažné investície a moc ich kráľov závisí od jeho vôle 
ako za čias cisára Augusta.11 Nemožno však opomenúť, že tieto kmene celkom 
zreteľne odpadli od Ríma počas Domitianovej výpravy do Dácie po roku 86 n. l.  
a Tacitus o tom musel vedieť. Tieto udalosti predznamenávali markomanské voj-
ny o niekoľko desaťročí neskôr. 

Asi najslabšou stránkou diela je zlá geografická orientácia autora a rovnako 
neaktuálne vymedzenia vzájomných hraníc Rímskej ríše a polohy germánskych 
kmeňov.12 Na tomto základe je Tacitova Germánia zmierlivo hodnotená ako 

4 LUND, A. A.: Zur Gesamtinterpretation der „Germania“ des Tacitus. In HAASE, W. (ed.): Auf-
stieg und Niedergang der rőmischen Welt. 33. Band, 3 Teilband: Sprache und Literatur, s. 1951.

5 LUND, A. A.: Zur Interpretatio Romana in der Germania des Tacitus. In Zeitschrift fűr Reli-
gions- und Geistesgeschichte, č. 4, roč. 59, 2007, s. 294.

6 Plin. n. h. 7, 16. Pozri: PLINY: Natural History, s. 555. (Plínius spomína istého Cornelia Tacita, 
rímskeho jazdca a finančného prokurátora Belgickej Galie so synom – pozn. aut.).

7 Mohol sa tiež narodiť v Galii Narbonskej alebo v Galii Cisalpínskej, teda priamo na území dneš-
ného Talianska. Pozri: MARTIN, R.: Tacitus and the writings of history, s. 26.

8 SYME, R.: Tacitus, s. 126-127.
9 MŰNZER, F. Die Quelle des Tacitus fűr Germanenkriege. In Bonner Jahrbűcher: Jahrbűcher des 

Vereins von Altertumsfreunden. 104. Heft, s. 67-68.
10 Plin. Ep. 3, 5, 2. Pozri: PLINY: Letters, s. 197.
11 Tac. Ger. 42. Pozri: TACITUS, P. C.: Agricola, Anály, Germánia, Histórie, s. 65.
12 Pozri: TAN, Z. M.: Subversive Geography in Tacitusˈ Germania. In The Journal of Roman Stu-

dies, roč. 104, 2014, s. 181 a nasl.
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„nezrelé a zavádzajúce dielo“.13 Spolu s esejou (chválorečou) o živote J. Agrico-
lu totiž patrila medzi jeho rané historické diela, v ktorom sa len transformovali 
doterajšie rečnícke metódy do historickej analýzy udalostí. Keďže Germánia od-
ráža politické, kultúrne a historické názory autora ako Rimana, jej text je plný 
stereotypov.14 

Nemožno ju pokladať za spoľahlivé historické dielo, ba ani antropologickú, 
či sociologickú prácu. Niektoré pasáže sú navyše poznačené kreativitou a do-
mýšľaním autora. Napríklad opis obliekania starých Germánov: „Ako odev nosia 
všetci plášť zopnutý sponou alebo, ak ju nemajú, tŕňom (spina consertum)...“15 sa 
pokladá za básnickú modifikáciu bájneho príbehu o Achaemenidesovi v krajine 
kyklopov (teda v krajine prázdnoty), ktorý mal na sebe podobný odev (consertum 
tegumen spinis),16 čomu nasvedčujú najpodrobnejšie dôkazy o štylistike oboch 
textov.17

Tacitova Germánia bola stratená po dlhé storočia. Objavili ju až v prvej po-
lovici 15. storočia v hesenskom opátstve Herschfeld pri Fulde, spolu s ďalšími 
menšími Tacitovými prácami (Codex Hersfeldensis). Zásluhou pápežského agen-
ta s umením Enocha Ascolského sa dostala do rúk talianskeho kardinála Enea 
Silvu Piccolominiho (1405-1464), neskoršieho pápeža Pia II. Tento literárne čin-
ný cirkevný hodnostár a prívrženec humanizmu prvýkrát predstavil verejnosti 
Tacitovu Germániu v inej podobe, než by sme si predstavovali. V súvislosti s ná-
rastom protipápežských nálad v Nemecku vydal tri listy odkazujúce na Tacitovu 
autoritu, v ktorých poukazoval na najtemnejšiu barbarskú minulosť Germánov, 
na ich divokú a brutálnu povahu, na biedne životné podmienky, čo postavil do 
protikladu s obrovským darom kresťanskej lásky, civilizácie a kultúry, ktorú 
Nemcom priniesla Rímska cirkev.18

V roku 1471 prišiel na ríšsky snem do Regensburgu pápežský vyslanec Gi-
annantonio Campano, ktorý mal presvedčiť nemecké stavy o potrebe boja pro-
ti tureckému nebezpečenstvu. Vo svojej reči zdôraznil, že Nemci majú povin-
nosť byť statoční, bojovní a poplatní minulosti svojich hrdých predkov, starých 

13 SYME, R.: Tacitus. Oxford: Clarendon Press, 1958, s. 128.
14 KREBS, CH.: An Innocuous Yet Noxious Text: Tacitusˈs Germania. In Historically Speaking,  

č. 4, roč. 12, 2011, s. 2.
15 Tac. Ger. 17. Pozri: TACITUS, P. C.: Agricola, Anály, Germánia, Histórie, op. cit., s. 55.
16 Malo ísť o modifikáciu Verg. Aen. 3, 594 (VIRGIL: Aeneid. Translation by F. Ahl, Oxford: 

Oxford University Press, 2007, s. 72.), rovnako aj Ov. Met. 14, 166. (OVID: Metamorphoses II. 
English Translation by F. J. Miller. Cambridge (MA.): Harvard University Press, 1958, s. 313.).

17 THOMAS, R. F.: The Germania as literary text. In WOODMAN, A. (ed.) The Cambridge Com-
panion to Tacitus, s. 60.

18 KREBS, CH.: Negotiatio Germaniae: Tacitusˈ Germania und Piccolomini, Campano, Celtis und 
Bebel, s. 138-143.
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Germánov. Tacitovu Germániu použil na zdôraznenie tejto dejinnej kontinuity. 
Podobná interpretácia sa v upadajúcej Svätej ríši rímskej stala podnecujúcim 
impulzom pre zrod myšlienky o nemeckom národe. Analýzy Tacitovej Germá-
nie sa ihneď chopili nemeckí humanisti Conrad Celtis (†1508) a Heinrich Bebel 
(†1518). Tieto skutočnosti stáli na začiatku procesu idealizácie starých Germá-
nov ako nositeľov vyšších morálnych cností.19 Výrazne zasiahli do formovania 
nemeckého národného povedomia v 18. a 19. storočí. Romantizmus transformo-
val túto báj na všeobecne prijímanú pravdu. V neskoršom období bola Tacitova 
Germánia hrubo zneužitá a jednostranne dezinterpretovaná v doktríne nacioná-
lneho socializmu, ktorá v tejto „zlatej knižočke“ hľadala rasové zdôvodnenie 
svojich zvrhlých ideí.20

3. Tacitova Germánia ako prameň práva

Po historiografickom rozbore tohto diela možno prejsť k samotnej analýze ger-
mánskeho práva, ktoré vyplýva z Tacitovho textu. Pravda, tento proces je možný 
len za predpokladu, že pristupujeme k Tacitovej Germánii ako k príbehu, blížia-
cemu sa svojou povahou k mýtu a sme si vedomí jeho nízkej, resp. prinajmenšom 
spornej relevancie.

Najväčším mýtom celej tejto témy je existencia „Germánov“ ako určitého 
súdržného etnika. Išlo o pojem z rímskeho prostredia, ktorý označoval hetero-
génne skupiny, žijúce mimo územie Rímskej ríše. Základným kritériom pre ich 
odčlenenie od iných skupín barbarov bol teritoriálny princíp. Podľa Rimanov 
žili Germáni od Rýna a Dunaja až k Visle.21 Podobné zjednodušovanie bolo 
vlastné antickej geografii. Medzi týmito rôznorodými kmeňmi však prakticky 
neexistoval pocit jednoty, spolupatričnosti alebo vzájomného sebauvedomenia.22 
Napríklad možno predložiť vážne pochybnosti o tom, či kmeň Tungrov, ktorý 
opisuje Tacitus, vôbec hovoril germánskym jazykom.23 Z týchto dôvodov nemož-
no zodpovedne hovoriť ani o germánskom práve ako o normatívnom systéme 

19 K cirkevnej politike v Nemecku a k nárastu nemeckého národného povedomia pozri: VLADÁR, 
V. Dejiny cirkevného práva, s. 341-342.

20 KREBS, CH.: A Most Dangerous Book: Tacitusˈs Germania from the Roman Empire to the 
Third Reich, s. 197.

21 POHL, W. Die Germanen, s. 3.
22 T. GÁBRIŠ – JÁGER, R.: Najstaršie právo na Slovensku? Pokus o rekonštrukciu predcyrilome-

todského normatívneho systému, s. 19.
23 SCHŐN, F.: Germanen sind wir gewesen? Bemerkungen zu den Tungri und Germani Cisrhenai 

und zum sogenannten taciteischen Namensatz (Tac. Ger. 2, 2). In „Troianer sind wir gewesen“: 
Migrationen in der antiken Welt, s. 169.
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ucelenej ľudskej skupiny. Samozrejme, že popri germánskych kmeňoch (Chatti, 
Mattiakovia, Tenkteri, Chaukovia, Angrivariovia, Cheruskovia, Kimbrovia, 
Hermundurovia, Markomani, Kvádi, Svébi a ich podskupiny) uviedol Tacitus 
aj odlišnú skupinu Sarmatov, ktorí žili východnejšie ako Germáni a preferovali 
kočovný život na šírych stepiach. Rimania teda klasifikovali skupiny barbarov 
do určitých kategórií na základe teritoriálnych súvislostí, sekundárne na zákla-
de podobného spôsobu života, čo však nič nevypovedá o ich vlastnej spoločnej 
identite.24 Problém vznikal pri posudzovaní kmeňov, žijúcich v hraničných oblas-
tiach. Pri zaradzovaní týchto skupín medzi „Germánov“ Tacitus nemal jednotné 
kritériá. Tak sa stalo, že Peukinov žijúcich severne od delty Dunaja označil skôr 
za Sarmatov, čomu mal napovedať ich fyzický zjav, hoci jazykovo a kultúrne 
sa viac približovali ku Germánom. Naopak Aestov (predchodcov Prusov a Li-
tovcov) tiež nezaraďoval medzi Germánov, hoci sa zjavom síce podobali Ge-
rmánom, avšak hovorili odlišným dialektom.25 Preto možno dospieť k záveru, 
že „v Tacitových časoch nie Germáni navzájom, ale výlučne Rimania, používali 
predmetné označenie na identifikáciu tohto etnika.“26 

3.1 Ústavné právo

Pri opise štátnych záležitostí pracuje Tacitus s dvoma zásadnými subjektmi vý-
konnej moci: s kráľmi (reges) a s náčelníkmi (duces). Existuje teória, podľa kto-
rej ide iba o rozličné označenie toho istého úradu – hlavy kmeňa – pričom termi-
nologický rozdiel medzi nimi vyplýva z legitimity ich moci. Kým reges vládli od 
nepamäti a opierali sa o úzku skupinu rodovej šľachty, duces sa stali „kráľmi“ na 
základe víťazstva v boji, podmanenia si nového kmeňa, či hrdinského činu, kvôli 
ktorému boli určení za kráľov.27 Tacitov stručný text preto nemožno interpretovať 
tak, že sa tieto subjekty nachádzali vo vertikálnom vzťahu. 

Ďalej Tacitus naznačuje, že germánski králi boli volení na základe svojich 
schopností (ex virtute) a v priebehu svojej vlády nedisponovali neobmedzenou 
alebo svojvoľnou mocou.28 Za kmene, ktoré sa moci kráľov najviac podrobi-
li, pokladal severských Gótov, Rugiov a Lemoviov, hoci právomoci kráľa ani 

24 T. GÁBRIŠ – JÁGER, R.: Najstaršie právo na Slovensku? Pokus o rekonštrukciu predcyrilome-
todského normatívneho systému, s. 22.

25 POHL, W.: Die Germanen, s. 10.
26 LUND, A. A.: Zur Gesamtinterpretation der „Germania“ des Tacitus. In HAASE, W. (ed.): Auf-

stieg und Niedergang der rőmischen Welt. 33. Band, 3 Teilband: Sprache und Literatur, s. 1986.
27 WOLFRAM, H.: Die Germanen, s. 65.
28 Tac. Ger. 7. Pozri: TACITUS, P. C.: Agricola, Anály, Germánia, Histórie, s. 51.
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v týchto skupinách neboli natoľko silné, aby ohrozovali ich slobodu.29 Kráľom 
a náčelníkom odovzdávali jednotlivci údajne dobrovoľne buď obilie alebo do-
bytok na znak úcty a na krytie nevyhnutných verejných potrieb.30 Náčelníci si 
spravidla zostavovali družinu mladých bojovníkov, „ktorí boli v mieri ozdobou 
a vo vojne ochranou.“31 Členovia družiny boli hierarchicky usporiadaní a ich 
poradie určoval náčelník. Od náčelníka mohli na základe svojich zásluh žiadať 
o koňa a oštep. Nedostávali žold, ale náčelník pre nich usporadúval hostiny.32 
Králi a náčelníci rozhodovali len o menej dôležitých otázkach spoločného života, 
o zásadných otázkach rokovalo ľudové zhromaždenie, hoci pred predložením 
problematiky zhromaždeniu o nej diskutovali náčelníci samostatne. 

Ľudové zhromaždenie (concilium) sa schádzalo na riadnych schôdzach 
v dňoch určených novom alebo splnom mesiaca. Pri zhromažďovaní sa však ne-
boli dôslední a v dôsledku meškania niektorých účastníkov sa mohlo zhromažde-
nie predĺžiť aj o niekoľko dní. Okrem toho bolo možné zvolať aj mimoriadne za-
sadnutie. Na zhromaždeniach mali kňazi úlohu predsedajúcich a zabezpečovali 
ticho počas rokovania. Najprv udelili slovo kráľovi a následne ďalším rečníkom 
podľa veku, urodzenosti, vojnovej slávy, či výrečnosti. Súhlas s predneseným 
návrhom vyjadrovali udieraním zbraní a štítov o seba, pretože to pokladali „za 
najčestnejší prejav súhlasu“.33 Zamietnutie návrhu sa prejavovalo nespokojnými 
rečami. Na snemoch bolo dovolené vykonávať súdnictvo a prebiehali tam voľby 
náčelníkov, ktorí dohliadali na spravodlivosť v konkrétnych obciach, pričom im 
vždy radili aj prísediaci z ľudu.

Slabinou tohto opisu je, že Tacitus rozoznáva iba jeden druh ľudového zhro-
maždenia a navyše ho označuje latinským termínom concilium, čo vyvoláva 
značnú kontroverziu. Tacitov zdroj je zrejmý: inšpiroval sa Caesarovými zápis-
kami, v ktorých Tacitov predchodca tiež uviedol predmetné slovo v súvislosti 
s analýzou procesu vyhlásenia vojny.34 Obaja nepoužili ani termín comitia ani 
consilium. Uplatnenie konkrétneho výrazu v texte totiž mohlo napovedať o prá-
vomociach tohto orgánu a o participácii ľudového prvku na rozhodovaní, teda 
o jeho samotnej podstate. Conciliu boli prisudzované znaky úradníckeho modelu, 
v ktorom kráľ referoval o štátnych záležitostiach ľudovému snemu, pričom roz-
sah ingerencie zhromaždenia bol obmedzený na vyjadrenie súhlasu alebo nesúh-
lasu formou áno-nie. Výraz consilium by skôr zodpovedal načrtnutej procedúre, 

29 Tac. Ger. 44. Pozri: TACITUS, P. C., tamtiež, s. 66.
30 Tac. Ger. 15. Pozri: TACITUS, P. C., tamtiež, s. 55.
31 Tac. Ger. 13. Pozri: TACITUS, P. C., tamtiež, s. 54.
32 Tac. Ger. 14. Pozri: TACITUS, P. C., tamtiež, s. 54.
33 Tac. Ger. 11. Pozri: TACITUS, P. C., tamtiež, s. 53.
34 De bell. Gall. 6, 23. Pozri: CAESAR, G. I. Zápisky o válce Galské, s. 163.
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v rámci ktorej vystupovali jednotliví rečníci a prebiehala by voľná diskusia, po-
rada. Podľa Baumstarka sú však tieto teórie mylné a antickí autori jednoducho 
nechceli prisudzovať germánskemu ľudovému zhromaždeniu váhu vznešenej 
rímskej comitie, preto použili obdobné vyjadrenie vzťahujúce sa na snemovanie 
plebejcov, aj keď sa súčasne Baumstark domnieva, že ľudové zhromaždenie sta-
rých Germánov malo najskôr charakter rímskej comitie tributa.35 Použitie výrazu 
consilium je zriedkavé. Ďalším problémom je, že Tacitus rozoznáva len jeden 
druh ľudového zhromaždenia. Avšak okrem kmeňového zhromaždenia (thing) sa 
mohol zhromaždiť aj oblastný snem (lagthing). Kmeňové zhromaždenie sa moh-
lo zísť aj z náboženských dôvodov, aby spoločne vzdali hold bohom obetou.36

3.2 Trestné právo

Podľa Tacita bol výkon trestného práva v rukách kňazov. Išlo o jediné subjek-
ty, ktoré disponovali právomocou mučiť, väzniť alebo nechať usmrtiť obvinené 
osoby.37 Výkon trestného súdnictva sa väčšinou vykonával na zasadaní ľudového 
snemu. Tresty sa líšili podľa závažnosti protiprávneho konania. Zradcov a pre-
behlíkov trestali obesením, dezertérov a smilníkov utopením v močiari. Menšie 
prečiny sa sankcionovali majetkovou pokutou, spočívajúcou najmä v odovzdaní 
istého počtu koní alebo dobytka. Časť pokuty bola spravidla príjmom kráľa alebo 
obce, druhá časť pripadla poškodenému alebo jeho príbuzným.38 Aj vraždu bolo 
možné nahradiť určitým počtom hovädzieho alebo bravčového dobytka. Tacitus 
dodáva, že hoci medzi Germánmi bolo zvykom prevziať po predkoch staré ne-
priateľstvá, žiadne z nich nebolo nezmieriteľné.39

Veda trestného práva usúdila na základe škandinávskych (a ďalších) právnych 
prameňov, že výkon trestu smrti bol oveľa rozmanitejší, než sa o tom Tacitus 
zmieňoval. Nemožno opomenúť, že sa očividne zameral najmä na oblasť vojen-
ských trestných činov (dezercia, vojnová zrada), čím opäť nadviazal na vzťah 
Rimanov s Germánmi, ktorý sa odzrkadľoval vo vojnových konfliktoch. Pri uk-
ladaní trestu smrti zásadne platilo, že povaha zločinu sa mala symbolicky odra-
ziť aj v spôsobe výkonu trestu. Toto kritérium bolo napokon blízke aj rímskej 

35 BAUMSTARK, A.: Urdeutsche Staatsalterthűmer zur schűtzenden Erläuterung der Germania 
des Tacitus, s. 356-358.

36 BRUNNER, H.: Deutsche Rechtsgeschichte. Erster Band. Zweite Auflage, s. 176. Podobne: 
SCHRŐDER, R. – KŰNßBERG, E.: Die germanische Urzeit. In Lehrbuch der deutschen Recht-
sgeschichte. Siebente Auflage, s. 26-27.

37 Tac Ger. 7. Pozri: TACITUS, P. C. Agricola, Anály, Germánia, Histórie, s. 51.
38 Tac Ger. 12. Pozri: TACITUS, P. C. Agricola, Anály, Germánia, Histórie, s. 53.
39 Tac. Ger. 21. Pozri: TACITUS, P. C., tamtiež, s. 57.
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trestnej politike. Veľmi častým trestom bolo sťatie hlavy mečom alebo sekerou, 
drvivé lámanie kostí, v prípade ženských páchateliek sa ukladali tresty ako uka-
meňovanie a pochovanie za živa.40 Hoci obesenie bolo relatívne často ukladaným 
trestom, Germáni údajne vôbec nepoznali šibenicu,41 ktorú neskôr nazývali len 
latinskými ekvivalentmi. Odsúdencov vešali na stromy, pričom zásadne malo ísť 
o strom bez listov, v čom zasa možno vidieť zaujímavý ekvivalent s vierou Židov, 
obsiahnutou v Starom zákone (Pozri Dt. 21, 23).

3.3 Osobné právo

Tacitus tvrdí, že Germáni rozdeľovali ľudí na slobodných a otrokov. Germán-
ski otroci však disponovali väčšou autonómiou oproti neslobodným podľa rím-
skeho práva. Každý otrok mal vlastný dom a životné prostriedky. Boli povinní 
odvádzať určitý výmer obilia, dobytka alebo šatstva svojmu vlastníkovi. Viac 
sa od nich nežiadalo, chod vlastníkovej domácnosti zabezpečovali jeho vlastní 
rodinní príslušníci.42 Podľa Tacita boli sociálne väzby medzi týmito skupinami 
obyvateľstva relatívne dobré, čo demonštroval najmä na vzájomných priateľs-
tvách v detskom veku.43 Nebolo však protiprávne, aby bol otrok podrobený teles-
nému trestu, ba dokonca ani zabitie otroka nemalo právne následky, hoci je nutné 
zdôrazniť, že šlo o výnimočné javy. Pohnútkou pre zabitie otroka bol zvyčajne 
konflikt s vlastníkom, nešlo o výkon vrchnostenského oprávnenia. Osobitne sa 
Tacitus zmieňuje o jednom zo spôsobov upadnutia do otroctva. Germán mohol 
o svoju slobodu hrať v hazardnej hre v hádzaní kociek. Neúspešný hráč sa údajne 
väčšinou dobrovoľne podrobil svojmu údelu a nekládol žiaden odpor, aj keby bol 
možný.44

Možno potvrdiť, že Germáni sa delili na slobodných a otrokov. Podľa von 
Leersa sa však právne postavenie otrokov podľa germánskeho práva vôbec nelí-
šilo od jeho rímskeho náprotivku. Otroci mali v právnom zmysle postavenie vecí. 
Boli predmetom vlastníctva svojho pána, ktorý ich mohol predať alebo usmrtiť. 
Za zabitie neslobodného sa neplatil wergeld, pretože nebol súčasťou žiadnej ro-
diny, avšak vlastník mal právo na primerané odškodnenie. Sami neboli majet-
kovo spôsobilí a všetko, čo získali, nadobúdali pre svojho vlastníka. Nemohli 
uzatvárať manželstvá, pripúšťalo sa však, aby žili v neformálnych životných 

40 WILDA, W. E. Das Strafrecht der Germanen, s. 498-500.
41 GRIMM, J. Deutsche Rechtsalterthűmer. Zweite Ausgabe, s. 682.
42 Tac. Ger. 25. Pozri: TACITUS, P. C. Agricola, Anály, Germánia, Histórie, s. 59.
43 Tac Ger. 20. Pozri: TACITUS, P. C., tamtiež, s. 57.
44 Tac Ger. 24. Pozri: TACITUS, P. C., tamtiež, s. 58.
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spoločenstvách. Slobodná žena strácala slobodu na základe súlože s otrokom 
a deti, ktoré by vzišli z tohto zväzku, by boli tiež otrokmi. Na druhej strane však 
možno pripustiť, že reálne zaobchádzanie vlastníka s otrokom bolo oveľa jem-
nejšie, ba dokonca bolo možné, aby otrok užíval určenú pôdu a odvádzal z nej 
dávky a služby.45  

Tacitus ďalej uvádza, že z hľadiska spôsobilosti právne konať sa germán-
sky muž stával dospelým slávnostným aktom odovzdania zbrane (štítu a kopije), 
podobne ako Rimania preferovali procedúru obliekania tógy. Mladému mužovi 
zvyčajne daroval zbraň náčelník na zasadnutí snemu, avšak nie je vylúčené, že 
to mohli realizovať aj jeho príbuzní.46 V živote starých Germánov hrali zbrane 
mimoriadne dôležitý význam. Nielen praktický, ale aj symbolický. Tacitus sa 
domnieva, že v takmer každej situácii boli ozbrojení a zbrane nikdy neodkladali. 
Jedinou výnimkou mal byť kmeň Suionov, v rámci ktorého sa zbrane v mieri 
zásadne zverovali do opatery otrokovi, určenému kráľom.47 Podobne aj Seneca 
tvrdil, že Germáni od malička vyrastali v horlivosti k boju natoľko, že zbrane 
ostali ich jedinou vášňou.48 Asi tým možno vysvetliť jediný spôsob zábavy či 
divadla, akému Germáni podľa Tacita údajne podľahli. Šlo o tance nahých mla-
díkov okolo mečov a kopijí zabodnutých v zemi.49

Z hľadiska dovŕšenia právnej spôsobilosti však niektorí Germáni mohli na-
dobúdať úplnú spôsobilosť až vtedy, keď zavraždili svojho prvého nepriateľa. 
Tacitus popisuje, že napríklad u Chattov sa mladí muži pokúšali „zohyzdiť svoj 
zjav“ rastom dlhých vlasov a brady až do chvíle, kým nepreliali krv človeka, 
ktorá ich oslobodzovala od povinnosti udržiavať podobný výzor.50 Tomuto obra-
du však možno pravdepodobne pripisovať len rituálny a symbolický charakter. 
Išlo o moment spoločenského uznania, s ktorým neboli spojené zásadné právne 
následky.

45 LEERS, J.: von: Deutsche Rechtsgeschichte und deutsches Rechtsdenken, s. 23-24. 
46 Tac Ger. 13. Pozri: TACITUS, P. C. Agricola, Anály, Germánia, Histórie, s. 54.
47 Tac Ger. 44. Pozri: TACITUS, P. C. tamtiež, s. 66.
48 Seneca de ira 1, 11, 2. Pozri: SENECA, L. A. Anger, Mercy, Revenge, s. 23.
49 Tac Ger. 24. Pozri: TACITUS, P. C. Agricola, Anály, Germánia, Histórie, s. 58. Pozri: TEI-

CHERT, M.: Der Schwerttanz in der Germania des Tacitus. In DEUTSCHER, L: a kol. (ed.): Das 
Schwert – Symbol und Waffe, s. 138 a nasl.

50 Tac. Ger. 31. Pozri: TACITUS, P. C. Agricola, Anály, Germánia, Histórie, s. 61. (Konkrétne šlo 
o voľný rast vlasov, fúzov a brady, vrátane nosenia železného prsteňa ako symbolu potupy. Po 
zabití nepriateľa sa mohli oholiť).
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3.4 Rodinné právo

Pri opisoch inštitútov rodinného práva sa Tacitus neraz rozohňuje nad vysokým 
morálnym štandardom germánskej rodiny. Germánske právo umožňovalo zásad-
ne uzavrieť iba monogamné manželstvá. Jedinú výnimku tvorili náčelníci a králi, 
ktorým sa tolerovalo, aby z politických dôvodov uzavreli aj viac sobášov. Mno-
hoženstvo bolo u Germánov zriedkavé z dôvodu silnejšieho postavenia germán-
skej ženy v rodine, čo prirodzene vytváralo antagonistický pomer k alternatíve 
príchodu druhej manželky. Ságy dokazujú, že žena mala právo opustiť manžela, 
ktorý by sa znovu oženil s druhou ženou počas trvania manželstva. Longobard-
ské zákony kráľa Grimoalda dokonca postihovali ženu, ktorá vedome vstúpila 
do manželstva so ženatým mužom, stratou celého majetku. Z konfiškovaných 
prostriedkov bola polovica vyplatená príbuzným poškodenej manželky, druhá 
polovica pripadla štátu. Naopak, mimomanželské intímne vzťahy s inou ženou 
sa nepokladali za porušenie manželkiných práv v rodine.51

Pre uzavretie manželstva mal zásadný význam inštitút kúpy nevesty. Muž 
prinášal hmotné predmety rodičom svojej budúcej manželky, kúpnou cenou bol 
zásadne dobytok, kôň s uzdou a štít s mečom a oštepom. Recipročne žena pri-
nášala do manželstva ako veno tiež nejakú zbraň. Odovzdanie tohto predmetu sa 
pokladalo za „najpevnejšie puto, tajomnú sviatosť, ochraňujúcu manželstvo.“52

Oproti rímskej matróne53 vykonávala germánska žena značnú časť fyzickej 
a manuálnej práce v domácnosti a na poli.54 Nebolo ničím neobvyklým, že ženy, 
spolu s deťmi, sprevádzali svojich mužov do bitiek a výprav, pričom im neraz 
dodávali odvahu a rozhodnosť v boji svojím krikom, plačom alebo presviedča-
ním.55 V mnohých kmeňoch bolo dovolené žene uzavrieť manželstvo len raz. 
Brali si „jediného manžela, tak ako mali jedno telo a jeden život, aby už priveľmi 
nepremýšľali, aby viac po ničom netúžili“.56 Úmyselné obmedzovanie počtu detí 
sa pokladalo za zločin. Cudzoložstvá (žien) boli mimoriadne zriedkavé. Verejnou 

51 BAUMSTARK, A.: Ausfűhrliche Erläuterung des allgemeinen Theiles der Germania des Taci-
tus, s. 614.

52 Tac Ger. 18. Pozri: TACITUS, P. C. Agricola, Anály, Germánia, Histórie, s. 56.
53 Tac. Ger. 15. Pozri: TACITUS, P. C. tamtiež, s. 55.
54 Dohoda Rimanov a Sabínov obsahovala tieto body: „Ženy, ktoré budú žiť pod jednou strechou 

so svojimi mužmi, ktorí ich majú, nech sú oslobodené od každej práce a od akejkoľvek služby 
s výnimkou pradenia vlny“ (Plut. Rom. 19); „Rimania prisúdili ženám veľa čestných výsad, 
medzi ktoré patrí povinnosť muža vystúpiť sa každej žene z cesty, po ktorej kráča, v prítomnosti 
ženy nesmel muž vysloviť nijaké mrzké slovo ani sa neukazoval pred ženami nahý.“ (Plut. Rom. 
20). Pozri: PLUTARCHOS: Životopisy slávnych Grékov a Rimanov, s. 66.

55 Tac. Ger. 7. Pozri: TACITUS, P. C. Agricola, Anály, Germánia, Histórie, s. 51.
56 Tac. Ger. 19. Pozri: TACITUS, P. C. tamtiež, s. 56-57.
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mienkou boli údajne pokladané za mimoriadne vážne a hanebné konanie, pred 
čím Tacitus netají svoj obdiv. Hoci trest za cudzoložstvo bol spravidla ponecha-
ný na vôli manžela, vo svojej podstate sa vždy pridržiaval istej procedúry. Žene 
najprv ostrihal vlasy, potom ju nahú v prítomnosti príbuzných vykázal z domu 
a s bičom ju hnal po celej osade až po jej okraj, čím ju fakticky vyhnal z kmeňo-
vého spoločenstva.57 Jej ďalšia existencia bola nemožná.

Napriek tomuto neľahkému postaveniu germánskej ženy Tacitus naznačuje, 
že so ženskosťou spájali Germáni niečo posvätné. Výroky žien boli pokladané za 
veštecké. Osobitne sa to prejavovalo vo zvláštnej náchylnosti starých Germánov 
na presadzovanie avunkulátu. Synovia sestier požívali u strýka rovnakú vážnosť 
ako vlastní potomkovia, pričom práve tento zväzok sa pokladal za posvätnejší 
a užší.58 Samostatnejšie postavenie ženy však nič nemenilo na tom, že germánska 
rodina (Sippe) mala veľa spoločných znakov s jej rímskym náprotivkom. Zakla-
dala sa na agnátskom princípe a pokrvní príbuzní zo strany matky do jej rámca 
nepatrili.59 Nad deťmi vykonával moc len ich otec. Otcovská moc však obsiahla 
iný interval, než v rímskom práve, a to dokým deti žili pod jednou strechou s ot-
com. Synovia sa emancipovali osamostatnením a dcéry sobášom.60

3.5 Základy majetkového práva 

Tacitove poznámky sú najstručnejšie vo vzťahu k analýze majetkového práva 
starých Germánov. Keďže Germáni neprikladali majetkovým záležitostiam vý-
znam, možno predpokladať aj nízky stupeň rozvoja tohto práva. Peniaze boli 
známe len v oblastiach, ktoré sa nachádzali blízko rímskych hraníc a udržiavali 
obchodné kontakty s Rimanmi. Podľa Tacita ornú pôdu zaberali všetci spoločne 
podľa počtu obrábateľov, pričom vymedzené pozemky si každoročne vymieňali. 
Podobný prístup k vlastníckemu právu dal neskôr podnet k úvahám o sociálnom, 
až socialistickom charaktere germánskeho práva.61 

Záväzkové právo sa u „Germánov“ v zásade nerozvinulo.62 Z hľadiska dedič-
ského práva sa vôbec neuplatňovalo testamentárne dedenie. Pozostalosť dedia 

57 Tac. Ger. 19. Pozri: TACITUS, P. C. Agricola, Anály, Germánia, Histórie, s. 56-57.
58 Tac. Ger. 20. Pozri: TACITUS, P. C. tamtiež, s. 57.
59 SCHRŐDER, R. – KŰNßBERG, E.: Die germanische Urzeit. In Lehrbuch der deutschen Recht-

sgeschichte. Siebente Auflage, s. 69. 
60 LEERS, J. von: Deutsche Rechtsgeschichte und deutsches Rechtsdenken, s. 20.
61 Pozri: GREGOR, M.: Kritický pohľad nacistickej právnej vedy na rímske právo ako základ 

moderného občianskeho práva. In Nedogmatická právna veda: od marxizmu po behaviorálnu 
ekonómiu, s. 46, s. 59.

62 Tac. Ger. 26. Pozri: TACITUS, P. C. Agricola, Anály, Germánia, Histórie, s. 59.
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vlastné deti. Pod deťmi však treba na tento účel rozumieť len mužských potom-
kov. Ako poznamenáva v tejto súvislosti Montesquieu „prečo by ho mali dostá-
vať dcéry, ktoré sa časom odsťahujú do iného domu?“ Tacitov fragment totiž in-
terpretoval tým spôsobom, že dedičstvo tvoril len dom a malá plocha okolo neho. 
Germáni nemali iný nehnuteľný majetok.63 Ak synov niet, dedičmi sa podľa Taci-
ta stávali ich strýkovia, teda otcovi alebo matkini bratia.64 Určitú osobitosť Taci-
tus prisudzuje kmeňu Tenkterov, v rámci ktorého dedil hmotné veci najstarší syn, 
ale kone spravidla ten z mužských potomkov, ktorý v boji preukázal najväčšiu 
statočnosť.65

4. Záver

Tacitus sa pokúšal vo svojom spise podať viac-menej objektívny obraz o živote 
starých Germánov. Pripisoval im pozitívne aj negatívne vlastnosti. Oproti jedno-
duchému spôsobu života, prísnym rodinným mravom, túžbe po slobode, absolút-
nej vernosti, statočnosti v boji, priamej, úprimnej, ba až detskej povahe, snahe 
tvrdohlavo dodržať dané slovo, stavia ich záhaľčivosť, neochotu pracovať v po-
dobe ich večne trvajúcich hostín a sklonu k alkoholizmu, neschopnosť nadobud-
núť čokoľvek inak, než vojnou alebo lúpežou, kritizuje ich nedisciplinovanosť, 
hádavosť a najmä náklonnosť k fyzickému násiliu. 

Tacitus písal Germániu pre Rimanov a analýzou ich prísnych mravov chcel 
zrejme priviesť aj Rimanov k starým cnostiam vzbudením závisti.66 Značnú úlo-
hu tu hralo idealizované vnímanie vzdialeného barbarského národa, kde nemajú 
moc peniaze. Túžba po jednoduchosti, po návrate k prísnym mravom predkov 
a ku skromným pomerom bola Rimanom vždy blízka, preto sa v určitom zmysle 
dívali na pomery starých Germánov so sentimentom.67 Tento motív je zvlášť ci-
teľný v Tacitovom prípade, keďže sám vo svojich Dialógoch staval do protikladu 

63 Až vo franskej dobe, po dobytí nových území, sa umožnilo, aby dedili nehnuteľný majetok aj 
dcéry. Pozri Mont. 18, 22. MONTESQUIEU, CH.: O duchu zákonů, s. 327.

64 Tac. Ger. 20. Pozri: TACITUS, P. C. Agricola, Anály, Germánia, Histórie, s. 57.
65 Tac. Ger. 32. Pozri: TACITUS, P. C. tamtiež, s. 62.
66 Ešte veľavravnejší je odkaz kmeňa Tenkterov Kolínčanom, ktorý Tacitus opisuje vo svojich His-

tóriách: „Že ste sa vrátili do spoločenstva a lona Germánov, ďakujeme spoločným bohom... Ob-
novte otcovské obyčaje a spôsob života, zanechajte rozkoše, ktorými Rimania viac, než zbraňa-
mi ovládajú svojich poddaných. Ako čistý, neskazený, o otroctve nič nevediaci národ stanete sa 
iným rovnocenný.“ Tac. Hist. 4, 64. Pozri: TACITUS, P. C. Agricola, Anály, Germánia, Histórie, 
s. 591. 

67 SYME, R.: Tacitus, s. 126.
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svet vtedajšej veľkomestskej skazenosti a starodávne, čisté mravy, ktoré sa ešte 
čiastočne zachovávali v provinciách.68

Tacitova Germánia predstavuje zaujímavé dielo z pohľadu literárnej vedy 
a rozvoja klasickej filológie. Pre skúmanie jej právneho významu je však primár-
ne relevantný jej historický rozbor, ktorý je spôsobilý určiť rozsah jej autenticity, 
príp. ju označiť len za mýtus. Na základe stručného náčrtu problematiky v tomto 
článku sa však je možné prikloniť skôr k záveru, že pochybná vierohodnosť tohto 
zdroja mu skôr prisudzuje miesto medzi mýtmi, než medzi právnymi a historic-
kými dokumentmi. Ide o mýtus nesporne veľkej sily, ktorý dokázal zviesť mnohé 
vedecky nadané mysle. Veľká časť dogmatiky o germánskom práve bola chtiac -
-nechtiac postavená na Tacitovej Germánii a len moderné výskumy sa usilujú 
postupne odlíšiť pravdu od mýtu. 

Na druhej strane nemožno podľahnúť ani príliš kritickému náhľadu na toto 
„úbohé“ dielo, pretože podobne ako sme v rímskom práve zaznamenali v prvej 
polovici 20. storočia „bezbrehý lov na interpolácie“, viaceré historické zdroje 
podľahli v 20. storočí kritickej analýze a neúmernému spochybňovaniu, kedy sa 
akejkoľvek menšej chybe pripisoval zásadný význam. Preto možno túto dišputu 
uzavrieť konštatovaním, že na každom mýte je trochu pravdy. Pre súčasných 
právnych vedcov môže byť fenomén Tacitovej Germánie pripomienkou toho, 
ako krehké a spochybniteľné sú zdroje, s ktorými pracujeme. Nikdy nevieme, čo 
(v právnej vede) príde zajtra...
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Abstract: Laesio enormis (abnormal harm) constitutes the exception from the 
principle of the freedom of contract, that is typical for contractual law. The sub-
ject of submitted article is the legal-historical analysis of the evolution of the 
laesio enormis from its roots in Jewish law and Roman law.

 
Abstrakt: Inštitút laesio enormis (neúmerné skrátenie) predstavuje výnimku 
z princípu zmluvnej slobody, ktorá je charakteristická pre záväzkové právo. 
Predmetom predkladaného článku je právnohistorická analýza vývoja právneho 
inštitútu laesio enormis od jeho počiatkov v židovskom a rímskom práve.

 
Keywords: laesio enormis, abnormal harm, Jewish law, Roman law 

 
Kľúčové slová: laesio enormis, neúmerné skrátenie, židovské právo, rímske prá-
vo

1. Úvod 

Laesio enormis (neúmerné skrátenie) predstavuje i v súčasnosti do značnej miery 
kontroverzný právny inštitút, nakoľko vo svojej podstate ide o výnimku z jednej 
z najvýznamnejších zásad súkromného práva – zásady zmluvnej slobody,1 ktorá 
predstavuje pretavenie princípu autonómie vôle do záväzkovoprávnych vzťa-
hov. Z uvedeného možno ďalej skonštatovať, že predmetný inštitút predstavuje 

1 Zásadu zmluvnej slobody môžeme vnímať vo viacerých rovinách – ako slobodu uzatvárať 
zmluvný vzťah, ktorá sa chápe ako možnosť slobodného výberu spolukontrahenta, sloboda vý-
beru zmluvnej formy a sloboda ukončenia, kedy každý z kontrahentov môže predmetný zá-
väzkovoprávny vzťah kedykoľvek ukončiť.
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súčasne výnimku zo zásady pacta sunt servanda, ktorá je zatlačená do úzadia 
v prospech ochrany dobrých mravov.

V súlade so súčasnou právnou úpravou k možnosti uplatnenia inštitútu laesio 
enormis dochádza v prípadoch dvojstranných odplatných zmlúv, kedy jedna stra-
na poskytla druhej strane protiplnenie, ktoré však nedosahuje ani polovicu hod-
noty jej vlastného plnenia. Právnymi následkami takéhoto porušenia objektívnej 
ekvivalencie medzi plnením a protiplnením je právo poškodenej strany napad-
núť predmetnú zmluvu, alebo požadovať vyrovnanie rozdielu medzi hodnotou 
predmetu zmluvy a poskytnutým plnením. Ako jedna z hlavných podmienok na 
uplatnenie tohto inštitútu sa uvádza nevedomosť poškodeného vzťahujúca sa na 
skutočnú hodnotu predmetu záväzkovoprávneho vzťahu.2 

Najčastejšie sa v súlade so súčasnou právnou úpravou uplatňuje leasio enor-
mis ako prostriedok ochrany predávajúceho po uzatvorení kúpnej zmluvy, ktorá 
môže byť v prípade zjavného nepomeru medzi plnením a protiplnením napad-
nutá a následne zrušená. Zakotvenie laesio enormis v súčasnosti je možné nájsť 
v celom rade občianskych zákonníkov,3 predmetom tohto článku však bude jeho 
analýza z historickoprávneho hľadiska, zameraná na najstaršie obdobie. 

S problematikou potreby ekvivalencie medzi plneniami sa po prvýkrát stre-
távame v prameňoch z obdobia Mezopotámie. Je potrebné však doplniť, že tieto 
zákonníky ešte, v porovnaní v neskoršou právnou úpravou, neupravovali samotný 
inštitút laesio enormis, iba právo vykúpenia sa. Relevanciu predmetnej právnej 
úpravy možno v súvislosti s ďalším vývojom problematiky laesio enormis vidieť 
v analógii, nakoľko už v tomto období sa kládol značný dôraz na ekvivalenciu 
plnení v prípadoch vykúpenia sa. V zákonníku Ešnunu z 18. storočia pred našim 
letopočtom je možné nájsť ustanovenie § 39, ktoré sa aplikovalo v situáciách, 
ak zadlžená osoba bola nútená predať svoj dom. V týchto prípadoch bol kupu-
júci, ak sa pokúsil kedykoľvek tento dom predať, povinný umožniť pôvodnému 
vlastníkovi vykúpiť sa a odkúpiť späť tento dom. Výška výkupného bola v tomto 
prípade rovná výške kúpnej ceny, ktorú zaplatil za dom pôvodný kupujúci. Rov-
nako Chammurapiho zákonník obsahoval vo svojom § 119 pravidlo, ktoré sa 
vzťahovalo na situácie, kedy bol vlastník otrokov zadlžený a v dôsledku toho bol 
nútený predať otrokyňu, ktorá mu porodila synov. V takomto prípade mal pôvod-
ný vlastník otrokyne možnosť za rovnaké množstvo striebra, za aké kupujúci od 
neho kúpil otrokyňu, ju späť vykúpiť.4

2 LANGER, V. I.: Laesio enormis- ein Korrektiv im Römischen Recht. Marburg: Tectum Verlag, 
2009, s. 17.

3 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Code civil, Schweizerisches Zivilgesetzbuch.
4 WESTBROOK, R.: The origin of laesio enormis. Revue internationale des droits de l’antiquité 

3e Série, Tome I.V. 2008, s. 44-45.
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Obsahom prvej kapitoly predkladaného článku je analýza vývoja inštitútu la-
esio enormis počnúc židovským právom so zameraním predovšetkým na doktrí-
nu ona’ah. Obsahom druhej kapitoly je vývoj inštitútu laesio enormis v rímskom 
práve a v poslednej kapitole načrtávame jeho úpravu počas skorého stredoveku.

2. Právna úprava inštitútu laesio enormis 
v židovskom práve

Súčasnému inštitútu laesio enormis bola v období starého židovského práva svo-
jou podstatou najbližšie doktrína ona’ah. Jej význam zvýrazňovala skutočnosť, 
že predstavovala premietnutie zásady, ktorej pôvod možno nájsť v Biblii – Levi-
ticus 25:14. Podstatou tejto zásady je zákaz vzájomného poškodzovania sa v prí-
pade uzatvorenia kúpnej zmluvy s blízkou osobou.5 

Predpokladá sa, že laesio enormis známe vo Východorímskej ríši pochádzalo 
práve z uvedenej židovskej doktríny ona’ah (podvod v cene), na základe ktorej 
môže byť kúpna zmluva zrušená v prípade, ak bol rozdiel medzi kúpnou cenou 
a trhovou cenou vo výške jednej šestiny. Táto doktrína sa presadila predovšet-
kým medzi Tanaitmi – židovskými učencami farizejského smeru v judaizme, 
ktorí pôsobili na prelome prvého a druhého storočia.6 Definícia doktríny ona’ah 
je obsiahnutá v Mišne, ktorej komentár a výklad poskytuje Gemara.7

Podvod je v zmysle ustanovení Mišny chápaný ako nepomer štyroch striebor-
ných k dvadsiatim štyrom – teda o laesio enormis možno hovoriť v prípade ne-
pomeru medzi kúpnou cenou a skutočnou hodnotou predmetu kúpnej zmluvy 
vo výške jednej šestiny. Namietanie tohoto nepomeru bolo možné len po jeho 
preukázaní predajcovi alebo rodine predajcu – z toho vyplýva, že dôkazné bre-
meno zaťažovalo poškodeného. Uvedená doktrína vykazuje s inštitútom laesio 
enormis spoločné znaky napríklad v možnosti výberu medzi zrušením zmluvy 
alebo zaplatením rozdielu.

Najvýznamnejší rozdiel medzi súčasným laesio enormis a doktrínou ona’ah 
je možno vidieť vo vylúčení aplikácie doktríny v prípadoch, v ktorých bola 
predmetom kúpnej zmluvy pôda. Okrem toho sa táto doktrína nevzťahovala ani 

5 HOMOLKA, P: Historie a současnost laesio enormis. Acta Iuridica Olomucensia, 2017, Vol. 12, 
No. 2, s. 228-245.

6 WESTBROOK, R.: The origin of laesio enormis. Revue internationale des droits de l’antiquité 
3e Série, Tome I.V. 2008, s. 41-42.

7 Mišna predstavuje kodifikáciu rabínského judaizmu, ktorý sa po zničení Jeruzalemského chrámu 
začal postupne písomne zaznamenávať.
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na otrokov, na zadlžené osoby ani na majetok židovskej obce.8 Rovnako bolo 
vylúčené použitie tejto doktríny v prípadoch kúpnej zmluvy uzavretej medzi ob-
chodníkmi. Uvedené je odôvodnené predovšetkým skutočnosťou, že obchodníci 
poznajú skutočnú hodnotu vecí, a teda aj v prípade, ak predávajú veci za lacnejšie 
ako je ich skutočná cena, stále tak robia za účelom zárobku.9 Ochrany na základe 
tejto doktríny sa mohol dovolávať predávajúci aj kupujúci.10

Komplikácie spôsobovalo i samotné posudzovanie hodnoty peňazí, ktorými 
sa platilo – hodnota platidiel v tomto období nezávisela výhradne len od ich 
nominálnej hodnoty, ale aj od ich veľkosti, resp. od úrovne ich opotrebovania. 
V tomto kontexte si predávajúci musel dávať pozor, mincami akej kvality mu 
bolo platené kupujúcim. Táto námietka mu však prináležala len do okamihu odo-
vzdania peňazí. 

Pre časové rozmedzie, v ktorom si mohol predávajúci podľa ustanovení Gema-
ry uplatniť svoje právo na napadnutie kúpnej zmluvy uzavretej v meste z dôvodu 
nedostatočnej kvality mincí, bol rozhodujúci časový okamih, kedy predávajú-
ci navštívil zmenáreň a ukázal peniaze zmenárnikovi. V prípadoch, kedy došlo 
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na vidieku, bolo možné napadnúť kúpnu zmluvu 
predmetnou doktrínou do piatka večera (do predvečera Sabatu). Výnimkou bola 
situácia, kedy zmenárnik dokázal rozpoznať mince, ktorými bolo predávajúce-
mu platené. V tomto prípade sa predávajúci mohol domáhať uplatnenia doktríny 
ona’ah až počas dvanástich mesiacov nasledujúcich po nadobudnutí mincí.11

Pri výklade predmetnej doktríny však vznikali rozdielne názory – Rabbi 
Nathan chápal uvedený inštitút značne reštriktívne – v prípadoch, kedy rozdiel 
medzi hodnotami plnení bol rovný jednej šestine, bola podľa neho zmluva auto-
maticky neplatná bez možnosti vyrovnania rozdielu. Ďalšie generácie rabínskych 
právnikov rozšírili v polovici tretieho storočia aplikáciu inštitútu ona’ah aj na 
prípady extrémneho nepomeru plnení vznikajúcich pri predaji pôdy, pričom ta-
kéto zmluvy boli za každých okolností posudzované ako neplatné.

8 WESTBROOK, R.: The origin of laesio enormis. Revue internationale des droits de l’antiquité 
3e Série, Tome I.V. 2008, s. 42.

9 BABA MEZI‘, ed. H. FREEDMAN, s. 51. In English Babylonian Talmud. Dostupné na interne-
te: https://halakhah.com/babamezia/index.html (navštívené dňa 23.03.2018)

10 WESTBROOK, R.: The origin of laesio enormis. Revue internationale des droits de l’antiquité 
3e Série, Tome I.V. 2008, s. 43.

11 BABA MEZI‘, ed. H. FREEDMAN, s. 51. In English Babylonian Talmud. Dostupné na interne-
te: https://halakhah.com/babamezia/index.html. (navštívené dňa 23.03.2018).
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3. Laesio enormis v rímskom práve

Inštitút laesio enormis bol v rímskom práve chápaný ako chyba v plnení, ktorá 
však predpokladá splnenie všetkých náležitostí potrebných na uzatvorenie bez-
chybného kontraktu. Hoci skutočnosť, že tento inštitút vznikol v rímskom práve, 
je v súčasnosti právnou vedou všeobecne akceptovaná, absentuje zhoda medzi 
akademikmi, odkedy je možné jeho výskyt v rímskom práve datovať. Na tomto 
mieste je potrebné doplniť, že rímske právo inštitút laesio enormis poznalo, avšak 
odmietalo ho v staršom období aplikovať a kodifikovať, pretože bolo v rozpore 
s vtedajšími právnymi princípmi.

V romanistike sa stretávame v súvislosti s inštitútom laesio enormis s tromi 
možnými názormi: Podľa prvej časti romanistov je možné hľadať pôvod tohto 
inštitútu v reskriptoch cisára Diokleciána a Maximiána z rokov 285 a 293 n.l., 
druhá časť považuje za prvú zmienku o inštitúte laesio enormis Corpus Iuris Ci-
vilis, lex secunda12 a tretia skupina sa prikláňa k názoru, že posledná veta uvede-
ná v Const. C 4.44.2 bola dodatočne doplnená a teda nebola obsahom pôvodného 
textu reskriptov.13 

Reskripty cisára Diokleciána predstavujú zbierku listov tohto cisára, ktorý 
vládol v rokoch 284 až 305 nášho letopočtu, pričom ich aplikáciu v prípadoch 
neúmerného skrátenia treba vnímať značne reštriktívne a nie ako všeobecné prin-
cípy, s ktorými bola táto doktrína v rozpore. Predpokladá sa, že uvedené reskripty 
boli len odpoveďami cisára na aktuálne právne otázky, ktoré vznikli a vtedajšie 
právo sa s nimi nevedelo vysporiadať. Predpokladá sa, že účelom týchto reskrip-
tov bolo vyriešenie dvoch špefických prípadov, čo je možné vydedukovať predo-
všetkým zo skutočnosti, že až do obdobia Theodosianovho kodexu nie je možné 
nájsť žiadne ďalšie zmienky o inštitúte laesio enormis.14 

V období vlády cisára Diokleciána bolo potrebné sa vysporiadať s pálčivými 
sociálnymi problémami – mnohí roľníci boli nútení v dôsledku nedostatku ma-
jetku predávať svoje pozemky bohatým obchodníkom. Pod ťarchou vonkajších 
okolností a vysokej inflácie boli často donútení predať svoje pozemky za cenu, 
ktorá bola výrazne pod ich skutočnou hodnotou, alebo ich celkom opustiť.

Inštitút laesio enormis je možné nájsť v dvoch Diokleciánových reskriptoch. 
Prvým je  Const. C.4.44.2., podľa ktorého bolo na uplatnenie tohto inštitútu 

12 Uvedená časť Justiniánskeho kódexu predstavuje interpoláciu reskriptov cisárov Diokleciána  
a Maximiána. Zdroj: LANGER, V. I.: Laesio enormis – ein Korrektiv im Römischen Recht. 
Marburg: Tectum Verlag, 2009, s. 21.

13 Tamže, s. 21.
14 HOMOLKA, P.: Historie a současnost laesio enormis. Acta Iuridica Olomucensia, 2017, Vol. 12, 

No.2, s. 228-245.
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potrebné, aby išlo o predaj pôdy a tohto inštitútu sa mohla dovolávať len osoba, 
ktorá vystupovala v právnom postavení predávajúceho alebo syna predájúceho. 
Predajcovi nehnuteľnosti, ktorý nedostal ani polovicu jej skutočnej ceny (iustum 
pretium)15 bolo umožnené napadnúť túto kúpnu zmluvu a buď ju zrušiť, alebo 
požadovať vyrovnanie kúpnej ceny aspoň na polovicu reálnej hodnoty predme-
tu kúpnej zmluvy. Jednou z podmienok uplatnenia tohto inštitútu bolo, že pôda 
musela byť predaná súdnym rozhodnutím. Právo vybrať si z uvedených dvoch 
možností prislúchalo kupujúcemu.16 Súčasne je dôležité doplniť, že v tejto dobe 
nebolo potrebné, aby došlo k omylu o skutočnej hodnote pozemku a napadnutie 
kúpnej zmluvy prostredníctvom laesio enormis bolo možné aj v prípade, kedy 
predávajúci poznal skutočnú cenu pozemku.17 

Ďalším reskriptom upravujúcim laesio enormis bol resktript C.4.44.8., ktoré-
ho text znel: „Ak tvoj syn predal s tvojim súhlasom časť pôdy, ktorá ti patrí a kvô-
li podvodu, ktorý vyplýva zo zrady, alebo zo strachu zo smrti alebo ublíženia na 
zdraví, pod skutočnú cenu, musí byť takýto obchod považovaný za neplatný. Ak 
je však namietané len že majetok bol predaný za menej ako je jeho skutočná hod-
nota, potom takéto tvrdenie nie je dostačujúce. Ak však zmluva bola prejednaná 
pred súdom a zistilo sa, že zaplatená hodnota nedostahuje ani polovicu skutočnej 
ceny, tak má kupujúci právo na vrátenie pôdy, s tým, že predávajúci musí vyplatiť 
čiatku, ktorú od neho za pôdu dostal.“18 

Rovnako ako v prípade predchádzajúceho reskriptu, aj tu je chápaná ako spra-
vodlivá taká cena, ktorá dosahuje aspoň polovicu skutočnej hodnoty predme-
tu kúpnej zmluvy. V porovnaní s predchádzajúcim reskriptom je možné nájsť 
v tomto texte viaceré odchýlky – predovšetkým samotnú reklamáciu uplatňuje 
otec za svojho syna a ide o klasický prípad predaja a nie o predaj na základe súd-
neho rozhodnutia. V porovnaní s predchádzajúcim reskriptom je tu však kladený 
väčší dôraz na ochranu predávajúcemu, ktorému je umožnené dožadovať sa vrá-
tenia pôdy a vyrovnanie ekvivalencie plnení nie je považované za dostatočné.19

Text upravoval i situáciu, kedy by došlo k odovzdaniu veci a následnému 
čiastočnému zaplateniu kúpnej ceny – v takomto prípade bolo predávajúcemu 

15 Pojem iustum pretium je chápaný v zmysle prameňov klasického rímskehopráva ako ohodnote-
nie majetku prétorom alebo sudcom v prípadoch, kedy cenu nie je možné stanoviť bez vyjedná-
vania. WESTBROOK, R.: The origin of laesio enormis. In Revue on internationale des droits de 
l’antiquité 3e Série, Tome I.V. 2008, s. 1.

16 LANGER, V. I.: Laesio enormis – ein Korrektiv im Römischen Recht. Marburg: Tectum Verlag, 
2009, s. 17.

17 WINNER, M.: Wert und Preis im Zivilrecht. Wien: Springer Verlag, 2008, s. 31.
18 HOMOLKA, P.: Historie a současnost laesio enormi. Acta Iuridica Olomucensia, 2017, Vol. 12, 

No.2, s. 228-245.
19 Tamže, s. 228-245.
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umožnené takúto zmluvu napadnúť. Ak by právna úprava napadnutie zmluvy 
v uvedenom prípade zakazovala, musel by predávajúci znášať riziko následnej 
inflácie. Cieľom tohto ustanovenia bola teda ochrana predávajúceho pred nežia-
ducimi následkami inflácie na jeho majetok.20 

Alternatívnym riešením otázky pôvodu týchto reskriptov je možnosť, že 
predmetné reskripty vôbec  nepochádzajú od cisárov Diokleciána a Maximiá-
na, nakoľko všetky reskripty týchto cisárov boli obsahom Codex Theodosianus, 
ktorý bol zapracovaný do Codex Justinianus. Iné cisárske reskripty, ktoré sa na-
chádzali v Codex Theodosianus však nízku kúpnu cenu neuznávajú ako dôvod na 
napadnutie a zrušenie kúpnej zmluvy. 

V Codex Theodosianus sa predmetné C.4.44.2. a C.4.44.8. nenachádzajú. 
Ak by skutočne pochádzali od cisárov Maximiána a Diokleciána, museli by byť 
obsiahnuté v Codex Theodosianus, nakoľko obsahom tohto codexu boli cisárs-
ke resktripty počnúc Diokleciánom a končiac Theodosiom.21 Christian Thoma-
sius, ktorý sa detailnejšie zaoberal problematikou interpolácií, došiel k záveru, 
že autorom formulácie obsahnutej v C.4.44.2. mohol byť ktorýkoľvek právnik 
z obdobia Diokleciána. Záujímavosťou v súvislosti s týmto ustanovením je, že 
Dioklecián neskôr zrušil svoj vlastný reskript. 

Dôvodom celého tohto konania bolo, že Dioklecián účelovo vydal C.4.44.2, 
ktorého jediným účelom mala byť pomoc radcovmu priateľovi Lupusovi. Tho-
masius opisuje samotné prevzatie tohto ustanovenia do Codexu Justinianum 
ako omyl, ktorý bol pravdepodobne zapríčinený nedostatočnýcm preskúmaním 
a absentujúcimi informáciami počas justiniánskeho obdobia. Podľa Christiana 
Friedricha Glücka boli reskripty autentické, ale ich použitie nebolo Constanti-
nom medzičasom povolené.22

Podľa ďalšej teórie mohli byť Dioklecián aj Maximian nepriamo ovplyvnení 
židovským právom, konktrétne učením Tiberianov, ktoré bolo rozšírené rímskou 
Cézarejskou školou, ktorá predstavovala prepojenie medzi židovským právom 
a Rímom.

V období po prijatí Justiniánskeho kódexu predstavovala táto zbierka nos-
ník celého vtedajšieho zákonodarstva, a teda bola rozhodujúcou aj pre úpravu 
inštitútu laesio enormis. Sporným sa javí predovšetkým fakt, že hoci boli do 
Justiniánrskeho kódexu premietnuté oba vyššie uvedené reskripty, na viacerých 

20 LANGER, V. I.: Laesio enormis – ein Korrektiv im Römischen Recht. Marburg: Tectum Verlag, 
2009, s. 31.

21 Tamže, s. 32.
22 BECKER, Ch.: Die Lehre von der laesio enormis in der Sicht der heutigen Wucherproblematik. 

Köln: Heymann Verlag, 1993, s. 21.
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miestach Justiniánskeho kódexu je aplikácia leasio enormis zakázaná.23 Za spo-
menutie stoja predovšetkým v C.4.44.12., C.4.44.15 a C.4.46.2. Prvé z uvede-
ných vyslovene uvádza, že nepomer medzi skutočnou hodnotou a predajnou 
cenou, ktorý je spôsobený napríklad zadlžením predávajúceho, nespôsobuje 
neplatnosť zmluvy. Druhé z uvedených ustanovení preferuje princíp zmluvnej 
slobody a okamih uzatvorenia zmluvy podmieňuje znalosťou skutočnej hodnoty 
predmetu kúpnej zmluvy. Posledné ustanovenie upravuje situáciu, kedy je pôda 
odobraná majiteľovi v dôsledku jeho zadlženosti a pod dohľadom guvernéra pre-
daná za rozumnú cenu. Dôraz sa tu kládol predovšetkým na dohľad guvernéra 
pri takomto obchode – jeho absencia bola postihovaná neplatnosťou takétoho 
predaja.24

Pôvodné ustanovenia Theodosiánskeho kódexu boli prebrané aj v nasledujú-
cich storočiach – medzi rokmi 825 a 882 bolo obsiahnuté podobné ustanovenie 
v zbierke práva na cirkevné účely – Lex romana canonice compta. Uvedené môže 
naznačovať, že počas obdobia medzi prijatím tohoto ustanovenia Justiniánom 
a obdobím, kedy sa týmto ustanovením zaoberali glosátori, bolo laesio enormis 
rozšírené v právnej praxi. Rovnako v Brachylogu, ktorý bol prijatý medzi rokmi 
1100 a 1170, sa nachádzalo ustanovenie, ktoré svojou podstatou zodpovedalo 
C.4.44.2. a C.4.44.8.25 Ďalšími zbierkami práva, ktoré obsahovali úpravu podob-
nú tej, ktorá bola predmetom C.4.44.2. a C.4.44.8., bol dekrét pápeža Alexandra 
III. z roku 1170 a dekrét pápeža Innocenta III. z roku 1208. Vo všeobecnosti je 
však uznané, že nepretržitá platnosť oboch dekrétov je sporná.26

4. Laesio enormis v stredoveku a novoveku

Počas rozkvetu Bolonskej univerzity sa venoval inštitútu laesio enormis a jeho 
zakotveniu v Const. C.4.44.2. celý rad glosátorov – Azo, Accursius a Baldus. 
Práve v tomto období sa po prýkrát stretávame s explicitným pomenovaním toh-
to inštitútu pojmom laesio enormis. Išlo nepochybne o renesanciu jeho právnej 
úpravy, nakoľko v období po zániku Západorímskej ríše glosátori a komentátori 
rozšírili aplikáciu inštitútu laesio enormis aj na iné zmluvné typy okrem kúpnej 
zmluvy a oprávenia vyplývajúce z laesio enormis priznali aj kupujúcemu. 

23 HOMOLKA, P.: Historie a současnost laesio enormis. Acta Iuridica Olomucensia, 2017, Vol. 12, 
No. 2, s. 228-245.

24 Tamže, s. 228-245.
25 BECKER, Ch.: Die Lehre von der laesio enormis in der Sicht der heutigen Wucherproblematik. 

Köln: Heymann Verlag, 1993, s. 16.
26 Tamže, s. 25.
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Aplikácia inštitútu laesio enormis bola v tomto období rozšírená na zmluvy 
v širšom zmysle slova, teda na kúpne zmluvy, ktorých predmetom bolo dedič-
stvo, životná renta, alebo delenie spoluvlastníctva. V tomto období bolo možné 
aplikovať inštitút laesio enormis na všetky zmluvy, ktoré predpokladali uzavretie 
bona fides. Otáznou sa javila i aplikácia tohto inštitútu na prípady vyrovnania. 

Glosátori aplikovali inštitút laesio enormis dokonca aj v prípadoch darova-
nia. Vychádzali z toho, že hoci je darovanie neodplatnou zmluvou, nedochádza 
k nemu bez akéhokoľvek protiplnenia. V tomto prípade však protiplnenie nepred-
stavuje materiálnu hodnotu, ale morálnu obligáciu. Tým, že darca daruje predmet 
darovacej zmluvy, vyvoláva u obdarovaného morálny záväzok. Ak je napríklad 
predmetom darovacej zmluvy vec, ktorej skutočná hodnota je 21, avšak darca si 
mylne myslí, že jej hodnota je 10, vyvoláva u obdarovaného morálnu povinnosť 
iba vo výške 10. Z dôvodu, že na darovanie vynaložil hodnotu 21, je však neú-
merne poškodený.27 

Význam prínosu glosátorov v právnej úprave laesio enormis možno vidieť aj 
v tom, že na uplatnenie predmetného inštitútu bol oprávnený nielen predávajú-
ci, ale aj kupujúci. Kedy je však kupujúci neúmerne poškodený? Rímske právo 
odpoveď na túto otázku neposkytovalo. Na zodpovedanie tejto otázky využívali 
glosátori dve alternatívne možnosti – na základe geometrického spôsobu výpo-
čtu je kupujúci neúmerne ukrátený ak dal predávajúcemu viac ako dvojnásobok 
hodnoty jeho plnenia. Podľa aritmetického spôsobu výpočtu bol však kupujúci 
už vtedy neúmerne ukrátený, ak poskytoval viac ako polovicu skutočnej hodnoty 
predmetu kúpnej zmluvy. Glosátori sa prikláňali k takémuto aritmetickému spô-
sobu výpočtu.28

V tomto období možno hovoriť aj o tzv. približovaní inštitútu laesio enormis 
právne relevantnému omylu, nakoľko ak bola osobe známa objektívna hodnota 
plnenia, táto jej znalosť vylučovala možnosť uplatnenia inštitútu laesio enormis.

Počas stredoveku bolo laesio enormis v dôsledku jeho prebratia do kánonic-
kého práva rozšírené na všetky druhy záväzkov, bez ohľadu na to, či šlo o zá-
väzky bona fidei alebo stricti iuris. Kánonické právo ďalej zaviedlo pojem laesio 
enormissima, ktorý predstavoval nepomer medzi plnením a protiplnením prevy-
šujúci dve tretiny. Následkom takéhoto nepomeru medzi plnením a protiplnením 
však nebol, ako je to v prípade „obyčajného“ laesio enormis, alternatívny výber 
medzi napadnutím zmluvy alebo zaplatením rozdielu. V týchto prípadoch boli 
zmluvy ipso iure nulitné.29

27 SCHULZE, W. G.: Die laesio enormis in der deutschen Privatrechtsgeschichte, 1973, s. 14.
28 LANGER, V. I.: Laesio enormis – ein Korrektiv im Römischen Recht. Marburg: Tectum Verlag, 

2009, s. 34.
29 Tamže, s. 17 a nasl.
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Po prijatí Rechtskammergerichtsordnung z roku 1495 našiel inštitút laesio 
enormis široké uplatnenie v oblasti mestského a krajinského práva. Frankfurtská 
reformácia z roku 1578 predpokladala aplikáciu inštitútu laesio enormis nielen 
na kúpne zmluvy týkajúce sa nehnuteľností, ale aj na kúpne zmluvy, ktorých 
predmetom boli hnuteľné veci.

Potreba vyváženosti plnení v záväzkoch bola odôvodňovaná predovšetkým 
myšlienkou mravnosti, ktorú vyzdvihoval vo svojom učení aj Tomáš Akvinský 
a akúkoľvek vedomú nevyváženosť plnenia a protiplnenia považoval za hriech.

Nový impulz pre nazeranie na inštitút laesio enormis priniesla scholastika, 
ktorá vychádzala z idey výmennej spravodlivosti, ktorá bola odvodzovaná z pod-
staty samotnej zmluvy a nie z dojednania zmluvných strán. Na toto učenie nad-
väzoval Tomáš Akvinský, ktorý chápal zmluvu ako nástroj na výmenu spoločen-
ských úžitkov, z čoho ďalej odvodzoval už spomínanú výmennú spravodlivosť.30 

Stredovekí kanonisti a neskôr prirodzené právo poznalo, vychádzajúc pritom 
zo stredovekej požiadavky na spravodlivosť a rovnosť pred právom, učenie ius-
tum pretium, ktoré sa vzťahovalo na predávajúceho, rovnako ako aj na zvýhod-
neného kupujúceho. Detaily právnej úpravy tohto inštitútu však zostali otázne.31 

Nedokonalosť právnej úpravy sa odrážala aj v skutočnosti, že nebolo určené, či 
kupujúci musel po uplatnení laesio enormis doplatiť rozdiel medzi zaplatenou 
hodnotou a skutočnou hodnotou, alebo rozdiel medzi zaplatenou hodnotou a po-
lovicou reálnej hodnoty predmetu kúpnej zmluvy.32 

Nemecký filozof Christian Thomasius charakterizoval laesio enormis ako 
„obludu, ktorej pri odseknutí hlavy, narastie ďalšia“.33 Vo svojom učení popieral 
to, že leasio enormis by mohlo vyplývať z prirodzeného práva a zásad rovnos-
ti, pričom stanovil princípy, na ktorých staval vo svojich najznámejších dielach 
Fundamenta a Institutiones. Základom práva malo byť spojenie človeka a štátu. 
Konanie štátu musí v prvom rade byť zamerané na seba samého, t.j. sloboda 
občanov je zabezpečená, aby sa mohli sami o seba starať. K osobnej slobode 
je potrebné radiť i kontraktuálnu slobodu, pričom je potrebné ponechať urče-
nie ceny za tovar na kontrahentoch. V dôsledku uvedeného Thomasius odmietal 

30 WINNER, M.: Wert und Preis im Zivilrecht. Wien: Springer Verlag, 2008, s. 31.
31 Napr. presná hranica hodnoty veci, alebo otázka, prečo kupujúci mohol byť postihnutý v dôsled-

ku neadekvátnosti medzi plneniami, alebo na druhej strane, ak by kupujúci zaplatil dvojnásobok 
hodnoty veci, nemohol právne napadnúť takýto právny úkon.

32 FINKENAUER, Th.: Laesio enormis. Dostupné na internete: http://hwb-eup2009.mpipriv.de/
index.php/Laesio_enormis (navštívené dňa 23.03.2018).

33 LUIG, K.: Der gerechte Preis in der Rechtstheorie und Rechtspraxis von Christian Thomasius 
(1655-1728). In Diritto e potere nella storia Europea. Florence, 1982, s. 775.
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koncepciu laesio enormis. Vo svojich teoretických prácach požadoval neobme-
dzenú slobodu určenia kúpnej ceny, a teda aj nedodržiavanie inštitútu laesio 
enormis.34

Samuel Pufendorf považoval cenu predmetu kúpnej zmluvy za výslovne sub-
jektívnu záležitosť, ktorá je plne v dispozícii zmluvných strán, ktorej jediné ob-
medzenie by malo spočívať v stanovení takzvaných táx. Taxy v tomto kontexte 
predstavovali cenové sadzby, ktoré boli jedinými objektívnymi mantinelmi rele-
vantnými pre určenie ceny. 

Predstavitelia prirodzenoprávneho smeru chápali inštitút laesio enormis ako 
nástroj na dosiahnutie spravodlivosti, čo Grotius odôvodňoval skutočnosťou, že 
vôľa strán má byť zameraná na rovnocenné plnenia. Toto tvrdenie vśak zožalo 
kritiku zo strany Hobbesa a Thomasiusa. Hobbes videl v podrobení ekvivalen-
cií plnení právnej kontrole obmedzenie zmluvnej slobody a predovšetkým nesú-
hlasil s Grotiovou koncepciou vychádzajúcou z premisy, že vôľa strán je vždy 
zameraná na výmenu rovnocenných plnení.35 Christian Thomasius vychádzal 
z myšlienky, že hodnota veci nie je jednou z jej vlastností, ale odzrkadľuje len 
vzťah určitej osoby k nej, t.j. je výsledkom osobného hodnotenia zmluvným part-
nerom.36

5. Záver

V súčasnosti možno inštitút laesio enormis uplatniť v prípadoch odplatných 
zmlúv, keď zmluvná strana dostane menej ako polovicu hodnoty svojho plnenia 
od druhej strany. Hoci počiatky doktrín, ktoré sa podobajú dnešnému laesio enor-
mis je možné sledovať už v Mezopotámii, židovskom práve a rímskom práve, 
s explicitným pojmom laesio enormis sa po prvýkrát stretávame až v stredoveku. 
Počiatky tohto inštitútu, hoci vykazujúceho odchýlky od jeho súčasnej podoby, 
môžeme nájsť už v židovskom práve, kde bol v označovaný ako doktrína ona’ah. 

V židovskom práve bolo potrebné pri aplikácii doktríny ona’ah brať na jed-
nej strane do úvahy obyčajové právo, ktorého kodifikáciu predstavovala Mišna, 
spolu s Gemarou ako komentárom k Mišne. Na strane druhej je však potrebné 
uviesť, že pri výklade uvedenej doktríny hral nezanedbateľnú úlohu i text Biblie, 

34 FAUßNER, H. C.: Die österreichische Rechtsgeschichte: Standortbestimmung und Zukunftsper-
spektiven. Leykam: Graz, 1991, s. 216.

35 WINNER, M.: Wert und Preis im Zivilrecht. Wien: Springer Verlag, 2008, s. 34.
36 BECKER, Ch.: Die Lehre von der laesio enormis in der Sicht der heutigen Wucherproblematik. 

Köln: Heymann Verlag, 1993, s. 201.
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nakoľko samotná doktrína ona’ah bola pretavením zásad obsiahnutých v Biblii 
do kúpno-predajnej praxe.

V rímskom práve zažíval inštitút laesio enormis v najstarších dobách značný 
útlm – hoci bol rímskym právnikom známy z predchádzajúcich období, nevy-
hovoval vtedajšiemu vnímaniu princípov kúpnej zmluvy. Zmena prichádza až 
v prípade kontroverzných reskriptov cisára Diokleciána. Až do zakotvenia in-
štitútu laesio enormis v Justiniánskom kódexe je toto obdobie charakteristické 
absenciou využívania tohto inštitútu. Renesanciu v tomto ohľade spôsobil až Jus-
tiniánsky kódex, počnúc ktorým dochádza k rozšíreniu aplikácie tohto inštitútu 
takmer na všetky právne úkony, ktorých predmetom je pôda. 

Je zaujímavé sledovať, ako sa právny inštitút, ktorého zakotvenie do práv-
nych poriadkov je i v súčasnosti predmetom polemík a diskusií, vyvíjal od ná-
božensky podmieneného inštitútu až po jeho dnešnú podobu. Je samozrejmé, že 
právo podlieha vývoju a v súčasnej dobe ho nie je možné stavať pod tak význam-
ný náboženský vplyv ako tomu bolo napríklad v období židovského práva. Stále 
aktuálnou však ostáva otázka, či je vhodné a účelné, aby bola ochrana predávaj-
úceho postavená pred tak základné princípy záväzkových vzťahov ako sú pacta 
sunt servanda, alebo zmluvná sloboda predstavujúca pretavenie autonómie vôle.
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MÝTY V RÍMSKOM PRÁVE – 
EXISTOVALA DISKRIMINÁCIA ŽIEN 

V RÍMSKOM PRÁVE?

Dominika Veselá
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

 
Abstract: What are the most common myths in Roman law and which myths 
about the law were considered true? Is discrimination against women a fact or 
a myth in Roman law? The Roman Empire gradually evolved, thus changing 
the position of women in society from the period of the kingdom to the period 
of dominate. As the philosopher and playwright Publilius Syrus said: Casta ad 
virum matrona parendo imperat. Honorable wife is subordinate to a man, but at 
the same time she rules him.

 
Abstrakt: Aké sú najčastejšie mýty v rímskom práve a ktoré mýty o práve boli 
považované za pravdivé? Je diskriminácia žien v rímskom práve fakt, alebo mý-
tus? Rímska ríša sa postupne vyvíjala a tak sa menilo aj postavenie žien v spo-
ločnosti od obdobia kráľovstva až po obdobie dominátu. Ako povedal filozof 
a dramatik Publilius Syrus: Casta ad virum matrona parendo imperat. Počestná 
manželka je mužovi podriadená, ale zároveň mu vládne.1

 
Keywords: Roman law, myths, women, discrimination

 
Kľúčové slová: rímske právo, mýty, ženy, diskriminácia

1 PUBLILIUS SYRUS: Sententiae, C.9., STEJSKAL, M.: Moudrost starých Římanů. 2. vydanie. 
Praha: Vyšehrad, 2000, s. 118.
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1. Diskriminácia

Diskrimináciu charakterizujeme ako obmedzovanie práv. Diskrimináciu chápanú 
v dnešnom slova zmysle pociťovali ľudia už od začiatku svojej existencie. Po-
známe rôzne druhy diskriminácie - napríklad národnostnú, rasovú, sociálnu, ro-
dovú a ďalšie. 

V tomto článku sa budem venovať rodovej diskriminácii. Rodová diskrimi-
nácie je podľa Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CE-
DAW) definovaná ako „akékoľvek rozlišovanie, vylúčenie alebo obmedzenie na 
základe pohlavia, ktorého dôsledkom alebo cieľom je narušiť alebo zrušiť uzna-
nie, požívanie vážnosti alebo uplatnenie sa žien, bez ohľadu na ich rodinný stav, 
na základe rovnosti mužov a žien, ľudských práv a základných slobôd v politic-
kej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo inej oblasti“. 

Už aj v Digestach máme zmienku o diskriminácii. Konkrétne, v Papin. 
D.1,5,9:

In multis iuris nostri articulis deterior est condicio feminarum quam mas-
culorum.

V mnohých našich právnych ustanoveniach je postavenie žien horšie ako po-
stavenie mužov.

2. Diskriminácia žien v starovekom Ríme

V rímskej rodine boli väzby medzi jej členmi spájané mocensko-právnym putom. 
Na čele stál otec ako hlava rodiny (pater familias) a vykonával otcovskú moc nad 
deťmi (patria potestas), nad manželkou (manus) a nad ďalšími osobami, ktoré 
boli od neho závislé (mancipium). Hlavou rímskej rodiny mohol byť len muž, 
pretože žena bola považovaná za slabé pohlavie.

Výkon otcovskej moci predpokladal, že otec ponesie zodpovednosť za majet-
kovoprávne rozhodnutia svojich detí. Tak isto sa otec mohol rozhodnúť, či dieťa 
uzná za svoje, alebo ho odloží, či bude dieťa žiť, alebo zomrie, či si ho nechá, 
alebo dieťa predá.

Manželská moc nad manželkou (matrimonium cum manu, tzv. prísne man-
želstvo) stavala ženu do podriadeného postavenia voči svojmu manželovi, čím 
žena strácala akúkoľvek majetkovoprávnu spôsobilosť. Žena nemala právo ma-
jetok vlastniť, ani ním disponovať. Akýkoľvek majetok, ktorý by nadobudla, sa 
automaticky stával majetkom muža. V prípade, že sám manžel nemal postavenie 
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hlavy rodiny, ale bol podriadený, majetok ženy automaticky prechádzal na jeho 
otca, ako hlavu rodiny. 

V manželstve cum manu mal iba manžel právo požiadať o rozvod pre vinu 
manželky.

V rímskej rodine bol iba otec (pater familias) ako hlava rodiny svojprávny, 
všetci ostatní členovia rodiny mu boli podriadení a nesvojprávni (alieni iuris). 
Žena vo voľnom manželstve nebola označovaná ako mater familias, ale iba ako 
uxor.2

Deti už od útleho veku boli rozdeľované podľa rodu. Dievčatá dospievali 
o dva roky skôr než chlapci, kvôli ich psychickým a fyzickým predispozíciám.

Podľa doterajšieho sa javí, že ženy v starovekom Ríme mali oveľa horšie 
postavenie než muži. 

Aká však bola realita? Menilo sa právo postupom času?

3. Postupná zmena v rímskom práve

V rímskom práve rozoznávame dva druhy manželstva. Starší typ, v ktorom sa 
manželka podriadila manželovej moci (matrimonium cum manu) a novší typ, 
kedy sa manželka nepodriadila manželovej moci (matrimonium sine manu).

Tak isto rozoznávame dva druhy rodiny. Agnátsku rodinu, kde je rodina zlo-
žená z mocenskoprávnych vzťahov a kognátsku rodinu, kde je rodina viazaná 
pokrvným putom.

V prípade, že žena uzavrela manželstvo cum manu, dostávala sa do agnátskej 
rodiny svojho manžela. Vystúpiť z kognátskej rodiny nebolo možné, keďže išlo 
o pokrvné zväzky.

Ak žena uzavrela manželstvo sine manu, nestala sa osobou podriadenou man-
želovej moci, a preto nebola ani v jeho agnátskej rodine. V prípade, že pred uza-
vretím manželstva patrila do inej agnátskej rodiny, zostávala podriadená svojmu 
pater familias. Avšak ak nepatrila do žiadnej agnátskej rodiny, zostávala osobou 
sui iuris a mohla vykonávať určité právne úkony. Napríklad mohla pre seba na-
dobúdať majetok a stále zostávala jeho výlučnou vlastníčkou.

Uzavretie buď jedného alebo druhého typu manželstva predpokladalo určité 
manželské povedomie, to znamená vôľu uzavrieť manželstvo. Táto vôľa sa zase 
prejavovala vzájomnou náklonnosťou a úctou. Preto manželia neboli ani opráv-
není na seba podávať žaloby.

2 KINCL, J. – URFUS, V. – SKŘEJPEK, M.: Římské právo. 2. vydanie. Praha: C. H. Beck, 1995, 
s. 133–135.
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Avšak v neskoršej dobe bolo aj ženám umožnené podávať žiadosť o rozvod.
Ženy, ktoré uzatvárali manželstvo sine manu a nepatrili do agnátskej rodiny 

iného pater familias, v skorších dobách potrebovali poručníka (tutor mulierum), 
aby za ne konal pri niektorých právnych úkonoch. Postupom času bol tento in-
štitút zrušený, keďže trestnú zodpovednosť mali ženy už dávno a aj napriek po-
ručníkovi rozhodovali o svojich veciach samy a poručníka potrebovali iba na 
formálny úkon.

4. Diskriminácia vtedy a dnes

Z predchádzajúceho je zrejmé, že postavenie žien v rímskom práve sa menilo. 
Najskôr vystupovali ženy ako nesvojprávne osoby, no postupom času získavali 
stále viac práv aj možností, ako si zariadiť svoj život.

Zmeny, ktorými prechádzala spoločnosť v starovekom Ríme, boli síce poma-
lé, ale zato neprehliadnuteľné. Keďže jestvovalo nemálo dôkazov o tom, že ženy 
dokážu rovnako dobre zaobchádzať s majetkom ako muži, bolo zrušené opatrov-
níctvo žien sui iuris. Rimania, a teda aj rímske právo, bolo nútené pripustiť, že 
ženy majú porovnateľné schopnosti ako muži a že nie všetky veci a úkony, ktoré 
dovtedy nemohli vykonávať, nevykonávajú preto, že ich nezvládnu.

Stereotypy sa však opúšťajú veľmi komplikovane. Je to dlhý a náročný pro-
ces, ktorý, ako môžeme vidieť, trvá generácie. Aj v 21. storočí ešte stále existuje 
rodová diskriminácia. Napríklad mužov na manažérskych postoch je viac ako 
žien. Muži v priemere zarábajú viac ako ženy. Od žien sa stále očakáva, že po 
dosiahnutí určitého veku budú mať deti a zostanú s nimi doma na takzvanej ma-
terskej dovolenke, resp. rodičovskej dovolenke. 

Zmeny v nazeraní na ženy sa však nedajú zastaviť. Tak, ako sa postupne mení 
a vyvíja naša spoločnosť, mení sa aj pohľad mužov (ale aj žien, pretože aj niek-
toré ženy považujú rodovú diskrimináciu za samozrejmú) na diskrimináciu žien. 
Nielenže na ňu obe pohlavia upozorňujú, ale aj sa v danej oblasti vzdelávajú, aby 
vedeli rozlíšiť, čo je a čo nie je diskriminácia. V niektorých európskych štátoch 
sú už ďalej než sme my, ale aj u nás pribúdajú ženy v riadiacich funkciách, platy 
v niektorých odvetviach sa vyrovnali a ženy obsadzujú profesie, ktoré boli pred 
20-timi rokmi čisto mužské. 

Jestvuje dostatok dôkazov na to, že postavenie žien v starovekom Ríme bolo 
horšie ako postavenie mužov, no vzhľadom na spôsob života, výchovu a mož-
nosti, ktoré mali k dispozícii pred dvetisíc rokmi, možno nebola ich diskriminá-
cia silnejšia než je tá dnešná. Naopak – pri možnostiach, aké majú ľudia dnes, je 
možno pocit žien, že sú diskriminované, ešte silnejší. 
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Pred dvetisíc rokmi muži i ženy veľmi dobre rozumeli významu slova dis-
kriminácia. Ak sa teda pozeráme na problém z tohto uhla, súčasná civilizácia sa 
posunula v odstránení diskriminácie žien dopredu len o maličký krôčik. 

Ale aj keď je diskriminácia z dôvodu pohlavia, rasy, náboženstva, či veku 
stále prítomná, obhajoba, že diskriminácia v akejkoľvek podobe bola a vždy aj 
bude, je neprípustná.
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LES LETRES DOU SEPULCRE 
A MÝTY O FEUDÁLNEJ ÚSTAVE 

JERUZALEMSKÉHO KRÁĽOVST VA

Ján Sombati
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

 
Abstract: Submitted paper focuses its attention on the legendary code of laws of 
the Kingdom of Jerusalem, known as Les Letres dou Sepulcre, which according 
to traditional interpretation of Jerusalemite lawyers of 13th century represented 
the fundament of constitutional and social establishment of this crusader state as 
early as at the time of its birth in 12th century. Author‘s aim is to separate facts 
from myths and on the basis of the latest scientific knowledge point at the origins 
of legends about the existence of this legal code, as well as at the impact of these 
legends on modern European historiography.

 
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zameriava na legendárnu zbierku zákonov 
Jeruzalemského kráľovstva, známu pod názvom Les Letres dou Sepulcre, ktorá 
podľa tradičného výkladu jeruzalemských právnikov 13. storočia mala predsta-
vovať základ ústavného a spoločenského usporiadania tohto križiackeho štátu 
už v čase jeho zrodu v 12. storočí. Autorovým cieľom je oddeliť fakty od mýtov 
a na základe najnovších vedeckých poznatkov poukázať na dôvody vzniku le-
giend o existencii tejto právnej zbierky, a tiež dosah týchto legiend na modernú 
európsku historiografiu.
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John of Ibelin, feudalism
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1. Zrod Jeruzalemského kráľovstva na 
stránkach právnych kníh

Každý historik alebo právny historik, ktorý kedy skúmal právny systém a ústav-
ný vývoj križiackeho Jeruzalemského kráľovstva, použil ako základný prameň 
pre svoje bádanie dochované zbierky obyčajového práva z 13. storočia, ktoré čo 
do svojho rozsahu v súvekej Európe azda len ťažko našli konkurenta. Pôvodca-
mi týchto zbierok boli miestni právnici aristokratického pôvodu, ktorí v záujme 
ochrany svojich stavovských záujmov aj napriek absencii formálneho právnic-
kého vzdelania prejavili veľkú mieru odborných znalostí a talentu pri spisovaní 
záznamov o miestnom obyčajovom práve do podoby právnych kníh.1 Spomedzi 
viacerých menej významných diel patria medzi tie s najväčším ohlasom a vý-
povednou hodnotou právna kniha Filipa z Novary Le Livre de Forme de Plait, 
spísaná približne v 50. rokoch 13. storočia,2 a o niečo mladšia právna kniha Le 
Livre des Assises et des Usages et des Plais de la Haute Cort dou Reiaume de 
Jerusalem, spísaná Jánom z Ibelinu, grófom z Jaffy a Aškelonu zhruba v polo-
vici 60. rokov 13. storočia.3 Okrem popisu šľachtického partikulárneho práva 
nám obaja autori zanechali aj zmienky o údajnej podobe procesu formovania 
právneho systému, ako aj spoločenského a ústavného zriadenia Jeruzalemského 
kráľovstva v dobe jeho založenia na sklonku prvej križiackej výpravy.

1 TYERMAN, CH.: Svaté války. Dějiny křížových výprav. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
2012, s. 718; MAYER, H. E.: Dějiny křížových výprav. Praha: Argo, 2013, s. 192-194; RI-
LEY-SMITH, J.: The Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174-1277. Houndmills: 
Palgrave Macmillan, 1974, s. 121-144. Naproti tomu o postavení a práci vzdelaných právnikov, 
špecializujúcich sa na oblasť kánonického práva katolíckej cirkvi, pozri: BRUNDAGE, J. A.: 
Latin Jurists in the Levant: The Legal Elite of the Crusader States. In SHATZMILLER, M. (ed.) 
Crusaders and Muslims in Twelfth-Century Syria. Leiden, New York, Köln: Brill, 1993, s. 18-31.

2 O živote, profesionálnej dráhe a tvorbe Filipa z Novary pozri: LA MONTE, J. L. (ed.): The Wars 
of Frederick II Against the Ibelins in Syria and Cyprus. New York: Columbia University Press, 
1936, s. 7-17. K datovaniu vzniku právnej knihy Filipa z Novary pozri: PRAWER, J.: Crusader 
Institutions. Oxford: Clarendon Press, 1980, s. 57, 346; TYERMAN, CH.: Svaté války, s. 718. 
Dostupnú edíciu právnej knihy Filipa z Novary pozri v: Livre de Philippe de Navarre. In LE 
COMTE DE BEUGNOT, A.-A. (ed.): Recueil des historiens des Croisades. Lois, tome premier. 
Paríž: Académie Royal des Inscriptions et Belles-Lettres, 1841, s. 471-571.

3 O živote, rodinnom zázemí, politickej a právnickej kariére, ako aj o tvorbe Jána z Ibelinu pozri 
najmä: EDBURY, P. W.: John of Ibelin and the Kingdom of Jerusalem. Woodbridge: The Boydell 
Press, 1997. Dostupné edície právnej knihy Jána z Ibelinu pozri v: EDBURY, P. W. (ed.): John of 
Ibelin: Le Livre des Assises. Leiden, Boston: Brill, 2003; Livre de Jean d´Ibelin. In LE COMTE 
DE BEUGNOT, A.-A. (ed.): Recueil des historiens des Croisades. Lois, tome premier. Paríž: 
Académie Royal des Inscriptions et Belles-Lettres, 1841, s. 9-432.
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Ako prvý sa do rekonštrukcie týchto udalostí pustil Filip z Novary. V XLVII. 
kapitole svojej právnej knihy pomerne obšírne a detailne popísal spôsob, akým 
vznikol právny poriadok Jeruzalemského kráľovstva, ďalej formu, v akej bolo 
právo uchovávané, ako aj samotný normotvorný proces, z ktorého sa nepriamo 
dozvedáme o autorovom vnímaní usporiadania politicko-mocenských vzťahov 
medzi panovníkom a šľachtou ako rozhodujúcim spoločenským stavom v kra-
jine. Podľa Filipa z Novary vznikol právny poriadok kráľovstva v roku 1099 
hneď po dobytí Jeruzalema križiakmi a zvolení jeho prvého vládcu, Godefroia 
z Bouillonu. Po dlhých diskusiách a poradách, ktoré viedol Godefroi so svetský-
mi a duchovnými predstaviteľmi križiackeho vojska a jeho novými poddanými, 
mali byť ustanovené prvé kráľovské zákony (v dobovej francúzštine označova-
né ako assises), obyčaje (usages) a zvyklosti (costumes, resp. coustumes alebo 
tiež coutumes), upravujúce práva a povinnosti tak urodzenej, ako aj neurodzenej 
časti križiackeho obyvateľstva. Každý kráľovský zákon, obyčaj a zvyklosť mali 
byť písomne zaznamenané na osobitnom liste pergamenu, pričom záhlavia tex-
tu mali byť písané červeným atramentom, počiatočné písmená textu mali byť 
iluminované zlatou farbou a zvyšok textu mal byť písaný veľkým ozdobným 
písmom. Takto priam umelecky vyhotovené listiny, opatrené vlastnoručným 
podpisom a pečaťou kráľa, jeruzalemského patriarchu a vikomta mesta Jeruza-
lem, mali byť uchovávané priamo v Chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme, a to 
v osobitnej truhlici, ktorá mohla byť otvorená na pokyn príslušného súdu iba za 
prítomnosti deviatich ľudí: kráľa alebo jeho zástupcu, jeruzalemského patriarchu 
alebo priora Chrámu Božieho hrobu, dvoch kráľových vazalov, dvoch kanonikov 
Chrámu Božieho hrobu, vikomta mesta Jeruzalem a dvoch sudcov meštianskeho 
súdu (Cour des Bourgeois), sídliaceho priamo v Jeruzaleme. Vzhľadom na štýl, 
v akom boli jednotlivé zákony, obyčaje a zvyklosti vyhotovené, a na miesto, na 
ktorom boli uchovávané, boli podľa Filipa z Novary označované ako Les Letres 
dou Sepulcre, t.j. „listiny z Božieho hrobu“. Pôvodný „právny kódex“ z roku 
1099 mal následne podliehať zmenám, ktoré vo forme nových zákonov, obyčají 
a zvyklostí prijímali jeruzalemskí králi na spoločnom zhromaždení spolu s je-
ruzalemským patriarchom, kráľovskými vazalmi a „múdrymi mužmi“, ktorí do 
krajiny prišli vykonať púť ku svätým miestam kresťanstva. Ak sa pritom niek-
to pokúsil zlomyseľne obísť takto ustanovené platné právo, tak protiopatrením 
malo podľa Filipa z Novary byť prijatie dodatku k pôvodnému zákonu, obyčaji či 
zvyklosti, ktorý mal brániť danému druhu nežiaduceho konania. Svetskému prá-
vu sa dokonca mala podriadiť aj samotná katolícka cirkev, ktorá mala v určitých 
prípadoch prijať pravidlo prednosti svetského práva Jeruzalemského kráľovstva 
pred predpismi cirkevného práva. Po dobytí Jeruzalema Saladinovými vojskami 
v roku 1187 sa však celý kódex údajne stratil a ani po obnove kráľovstva po tretej 



 LES LETRES DOU SEPULCRE A MÝTY O FEUDÁLNEJ ÚSTAVE JERUZALEMSKÉHO KRÁĽOVSTVA

57

križiackej výprave sa už vraj nenašiel nikto, kto by v zaužívanej praxi spisovania 
a uchovávania práva ďalej pokračoval. Na záver sa Filip z Novary snaží dodať 
svojmu opisu vierohodnosť zmienkou, podľa ktorej mu všetky ním opisované 
skutočnosti potvrdili buď priamo osoby, ktoré boli poverené strážením kódexu 
Les Lestres dou Sepulcre, alebo očití svedkovia, ktorí ich videli ešte pred stratou 
Svätého mesta v roku 1187.4

O zhruba desať rokov neskôr sa danej téme vo svojej vlastnej právnej knihe 
venoval aj Ján z Ibelinu. V mnohých ohľadoch sa Ján z Ibelinu nechal inšpirovať 
prácou svojho predchodcu, o čom nakoniec svedčí znenie IV. kapitoly jeho práv-
nej knihy, ktorá preberá podstatnú časť obsahu XLVII. kapitoly právnej knihy 
Filipa z Novary.5 Okrem toho sa však Ján z Ibelinu o niečo podrobnejšie venuje 
popisu vzniku pôvodného kódexu Les Letres dou Sepulcre, jeho ďalším úpravám 
a tiež vytvoreniu sústavy svetských súdov. Vedený zámerom usporiadať pomery 
vo svojom kráľovstve tak, aby prosperovalo a vládla v ňom spravodlivosť, sa 
po svojej korunovácii Godefroi z Bouillonu údajne rozhodol ustanoviť zákony 
a obyčaje kráľovstva so súhlasom všetkých, ktorí sa nimi mali spravovať. Za 
tým účelom mal zvolať zhromaždenie, na ktorom mali jeruzalemský patriarcha, 
baróni a ostatní kráľovi vazali, ako aj „múdri muži“ z rôznych krajín predostrieť 
zákony a obyčaje z krajiny svojho pôvodu. Tieto boli potom podľa rozprávania 
Jána z Ibelinu spísané, prečítané pred celým slávnostným zhromaždením a ná-
sledne Godefroiom aj vyhlásené za záväzné zákony a obyčaje Jeruzalemského 
kráľovstva. Ich pôvodná verzia mala byť potom nasledujúcimi kráľmi mnohokrát 
menená formou dodatkov, a to vždy, keď to králi považovali za vhodné a žiadu-
ce. Hneď po položení základov právneho poriadku mal následne Godefroi pri-
stúpiť k vytvoreniu dvoch svetských súdov, ktoré by toto novovytvorené právo 
presadzovali v každodennej praxi. Prvým z nich mala byť kráľovská rada (curia 
regis), v dobovej francúzštine označovaná ako Haute Cour, v rámci ktorej boli 
sudcami samotní baróni a ostatní kráľovi vazali, a ktorá mala právomoc súdiť 
všetky prípady týkajúce sa predovšetkým seniorsko-vazalských vzťahov a feu-
dálnej pozemkovej držby. Druhým mal byť následne tzv. meštiansky súd (curia 
burgensium), v dobovej francúzštine označovaný ako Cour des Bourgeois, ktoré-
mu mal predsedať kráľom menovaný vikomt, a ktorý mal právomoc rozhodovať 
v záležitostiach a sporoch neurodzeného obyvateľstva, nazývaného všeobecne 

4 Livre de Philippe de Navarre, s. 521-522.
5 Nachádzame tu rovnaké zmienky o spôsobe vyhotovenia a formálnych náležitostiach listín, o ich 

obsahu, zahŕňajúcom právo pre urodzenú i neurodzenú časť obyvateľstva kráľovstva, ako aj 
o ich uchovávaní v Chráme Božieho hrobu a spôsobe ich sprístupňovania. Livre de Jean d´Ibelin, 
s. 25-26.
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ako mešťania (latinsky burgenses a v dobovej francúzštine tiež bourgeois) bez 
ohľadu na miesto ich bydliska.6

Filip z Novary a Ján z Ibelinu teda zachytili na stránkach svojich právnych kníh 
pomerne jednoznačný opis udalostí z obdobia zrodu Jeruzalemského kráľovstva. 
Godefroi z Bouillonu bol nimi vykreslený ako iniciátor založenia právneho po-
riadku, súdneho systému a spoločensko-politickej organizácie nového kresťan-
ského kráľovstva vo Svätej zemi. Napriek tomu, že Godefroi z Bouillonu pôsobí 
ako mýtický zakladateľ štátu a zákonodarca v jednej osobe, tak pri dôkladnom 
čítaní právnych kníh si nemožno nevšimnúť zvýraznenie účasti ďalších osôb na 
Godefroiovej zákonodarnej a ústavodarnej činnosti. Novozvolený vládca Jeru-
zalema svoje kroky v podstatnej miere konzultoval predovšetkým s barónmi, 
rytiermi a svojimi vazalmi, teda s príslušníkmi šľachty. Práve križiacka šľachta 
sa javí ako rozhodujúca spoločenská vrstva, a to tak pri porovnaní s pomerne 
dôležitým duchovenstvom, ktoré malo kapitulovať pred svetskou mocou prijatím 
prednosti svetského práva pred kánonickým právom vo vymedzených prípadoch, 
ako aj s neurodzenými mešťanmi, ktorí sú zmienení iba ako objekty rozhodova-
nia kráľom kreovaného meštianskeho súdu. Filip z Novary i Ján z Ibelinu zhodne 
zdôrazňujú, že Godefroiovi nástupcovia sa pri zmenách pôvodného práva na za-
sadnutiach kráľovskej rady a všeobecných zhromaždeniach obyvateľov kráľov-
stva (curia generalis, resp. parlement) radili predovšetkým s príslušníkmi poli-
ticky najsilnejších stavov šľachty a duchovenstva. Obraz síce úctyhodného, no 
zároveň čo do vymedzenia rozhodujúcich právomocí v zásade slabého panovníka 
je obrazom vyhovujúcim najmä záujmom a ambíciám po nezávislosti túžiacej 
šľachty. Ide v podstate o doznievajúci súveký fenomén, typický pre väčšinu do-
movských krajín účastníkov prvej križiackej výpravy, v rámci ktorých bol na 
prelome 11. a 12. storočia panovník iba primus inter pares, jeden z mnohých 
navzájom o moc súperiacich feudálnych pánov.7 Azda tu možno vidieť dôvod, 
prečo sa rozprávanie jeruzalemských právnikov 13. storočia nestretlo s význam-
nejšou kritikou novovekých historikov, ktorí sa postupom času začali intenzív-
nejšie venovať dejinám križiackych výprav a križiackych štátov.

Francúzski, britskí a dokonca aj americkí historici a právnici sa už od po-
čiatku 19. storočia začali intenzívnejšie venovať rozboru právnych pamiatok 
z prostredia križiackych štátov, na ktorých potom založili svoj výklad o vývoji 
Jeruzalemského kráľovstva a jeho práva. Pri svojom bádaní brali do úvahy predo-
všetkým staršie dostupné edície právnej knihy Jána z Ibelinu, ktorej vo Vatikáne 

6 Tamže, s. 21-23.
7 K tomu pozri napríklad: Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha: Linde, 2003, s. 211-

213; DRŠKA, V. – PICKOVÁ, D.: Dějiny středověké Evropy. Praha: Aleš Skřivan ml., 2004,  
s. 70-109, 146-201.
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uschovaný manuskript sprístupnil pre širší okruh čitateľov vo svojej edícii z roku 
1690 francúzsky historik Gaspard Thaumas de la Thaumassière (1631-1702),8 
ako aj novšie edície diel Filipa z Novary a Jána z Ibelinu, spomedzi ktorých má 
najväčší význam edícia z roku 1841 od francúzskeho historika Augusta-Arthura, 
grófa Beugnota (1797-1865).9 Z vedeckých článkov a monografií sa dozvedáme, 
že existenciu kódexu Les Letres dou Sepulcre v zásade považovali za nesporný 
fakt. A spolu s tým aj obraz usporiadania právnych a spoločensko-politických 
pomerov v Jeruzalemskom kráľovstve na prelome 11. a 12. storočia, ktorý načrt-
li Filip z Novary a Ján z Ibelinu. Aj napriek prejavom mierneho skepticizmu 
pri niektorých čiastkových otázkach nakoniec zo strany historikov 19. storočia 
nedošlo ku kritickému prehodnoteniu dôveryhodnosti použitých primárnych pra-
meňov práva. Ich obsah sa tak stal základom pre skúmanie a interpretáciu spolo-
čenského, právneho a osobitne aj ústavného vývoja Jeruzalemského kráľovstva.10

8 DE LA THAUMASSIÈRE, G. T. (ed.): Coustumes de Beauvoisis, Par Messire Philippes de 
Beaumanoir, Bailly de Clermont en Beauvois. Assises et Bons Usages du Royaume de Jerusa-
lem, Par Messire Jean d´Ibelin, Comte de Japhe et d´Ascalon, S. de Rames et de Baruth. Bour-
ges, Paríž, 1690.

9 Edície oboch právnych kníh gróf Beugnot zaradil do už vyššie spomínaného súhrnného diela, 
pozostávajúceho z edícií všetkých právnych kníh a spisov, venovaných problematike šľachtické-
ho práva a konania pred kráľovskou radou (curia regis, resp. Haute Cour), LE COMTE DE BE-
UGNOT, A.-A. (ed.): Recueil des historiens des Croisades. Lois, tome premier. Paríž: Académie 
Royal des Inscriptions et Belles-Lettres, 1841.

10 Tak napríklad anglický historik Charles Mills (1788-1826) sa pri opise ústavného zriadenia 
a feudálneho práva Jeruzalemského kráľovstva vo svojom dvojzväzkovom diele History of the 
Crusades for the Recovery and Possession of the Holy Land  z roku 1820 spoliehal prakticky vý-
lučne na de la Thaumassièrovu edíciu právnej knihy Jána z Ibelinu, pričom editorovi vytkol iba 
nedokonalý komentár k editovanému dielu a pochybenia pri tvorbe slovníka pojmov z dobovej 
francúzštiny. (MILLS, CH.: History of the Crusades for the Recovery and Possession of the Holy 
Land. Londýn: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, Paternoster Row, 1820, s. 312-364, 
473-474). Vo vydaní anglického historického časopisu The Retrospective Review and Historical 
and Antiquarian Magazine z roku 1826 sa v článku o de la Thaumassièrovej edícii právnej knihy 
Jána z Ibelinu, ktorého cieľom bolo ozrejmenie pôvodu jeruzalemského práva, vyskytujú určité 
pochybnosti o pôvode kódexu Les Letres dou Sepulcre. Tieto pochybnosti sa ale týkali iba au-
torstva kódexu, ktoré sa pripisovalo viacerým autorom vrátane Filipa z Novary a Jána z Ibelinu, 
a nie exkluzívne Godefroiovi z Bouillonu. Samotná existencia kódexu, ako aj ďalší výklad Jána 
z Ibelinu a Filipa z Novary, však naďalej neboli spochybňované. (ART. V. – Assizes et bons 
usages du Royaume de Jerusalem, tirés d´un Manuscrit de la Bibliothéque Vaticane, par Messire 
Jean d´Ibelin, Comte de Japhe, et d´Ascalon, Seigneur de Rames et de Baruth, ensemble les 
coutumes de Beauvoisis, par Messire de Beaumanoir et par Gaspard Thaumes de la Thaumassier. 
Bourges et Paris, 1690. In SOUTHEM, H. – NICOLAS, N. H. (eds.): The Retrospective Review 
and Historical and Antiquarian Magazine. Vol. 13, 1826, s. 87-94.) Škótsky právnik a konzerva-
tívny politik William Forsyth (1812-1899) sa vo svojej knihe Hortensius: or the Advocate. An 
Historical Essay  z roku 1849 už chopil novšej edície právnych kníh z 13. storočia od grófa Be-
ugnota z roku 1841. Aj on sa naďalej pridŕža znenia dobových prameňov a nijako nepochybuje 
o existencii kódexu Les Letres dou Sepulcre. Na druhej strane však Forsyth opúšťa predstavu 
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Zásadnejšia zmena v interpretácii nenastala ani v prvej polovici 20. storočia. 
Americký historik a učiteľ dejín na Cincinnatskej Univerzite, John L. La Monte, 
vo svojej monografii Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem, 1100 
to 1291 z roku 1932 vykresľoval Jeruzalemské kráľovstvo ako „feudálny raj“ 
križiackej šľachty, ktorý pretrvával aj v časoch, keď centralizačné úsilie panov-
níkov začalo feudalizmus v Európe postupne oslabovať. Počas celej doby jeho 
existencie bolo podľa La Monta Jeruzalemské kráľovstvo decentralizovanou mo-
narchiou so slabým postavením panovníka. Takýto model ústavného zriadenia, 
preto nazýval „čistým feudalizmom“, pri ktorom možno vymedziť niekoľko de-
finičných znakov. V prvom rade vystupuje do popredia slabé postavenie kráľa, 
ktorého šľachta akceptuje iba ako najvyššieho lénneho pána, pričom toto posta-
venie vyplýva predovšetkým z jeho viazanosti zákonmi a obyčajami kráľovstva 
a nadradenosti kráľovskej rady (Haute Cour) pri rozhodovaní v zásadných po-
litických, finančných a právnych otázkach. Ďalej tiež treba spomenúť viazanosť 
kráľa pravidlami feudálnej zmluvy vo vzťahu k vazalom a zahraničným spojen-
com (najmä talianskym námorným republikám, ktorých obchodnícke komúny 
v jednotlivých mestách kráľovstva nadobudli osobitný politický význam a práv-
ne postavenie), nástupnícky poriadok spravujúci sa pravidlami pre dedenie lén, 
nerozvinutá kráľovská kancelária a kráľovský dvor a nakoniec feudálny charak-
ter vojenského a fiškálneho systému krajiny. Vznik čisto feudálneho ústavného 
zriadenia La Monte vysvetľuje transplantáciou feudálnych konceptov a inštitútov 
z obdobia vrcholného stredoveku z krajín pôvodu prvých križiackych dobyva-
teľov do prostredia Svätej zeme, kde tieto s výnimkou systému fiškálnej správy 
a správy pôvodného domáceho obyvateľstva neprešli ďalším procesom vývoja 
a prispôsobenia sa novým podmienkam.11 Svoje závery pritom opiera o štúdium 
primárnych prameňov práva, ktoré čiastočne podrobil aj kritickej analýze, a to 
najmä pokiaľ ide o obdobie ich vzniku a z toho plynúce využitie pre rekonštruk-
ciu ústavného vývoja v 12. a 13. storočí. Napriek tomu, že právne knihy Filipa 
z Novary a Jána z Ibelinu považuje za základ pre rekonštrukciu ústavného vývoja 

o úplnej diskontinuite práva po strate Jeruzalema v roku 1187 keď tvrdí, že aj po strate pôvod-
ného právneho kódexu sa jeho obsah zachoval v reálnej aplikačnej praxi a separátnych písom-
ných fragmentoch, ktoré neskôr zozbieral Ján z Ibelinu do svojej právnej knihy. (FORSYTH, 
W.: Hortensius: or the Advocate. An Historical Essay. Londýn: John Murray, Albemarle Street, 
1849, s. 216-218.) Príkladom autora s dôverou v pramene z 13. storočia je potom aj americký 
profesor filozofie Andrew Ten Brook (1814-1899), pôsobiaci na Michiganskej Univerzite, ktorý 
v roku 1863 napísal rozsiahly článok o jeruzalemskom práve a jeho zbierke. (The Assizes of Je-
rusalem. In The Continental Monthly, Devoted to Literature and National Policy. Vol. IV, 1863,  
s. 501-514.) 

11 LA MONTE, J. L.: Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem, 1100 to 1291. Camb-
ridge, Massachusetts: The Medieval Academy of America, 1932, s. 243-245.
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v 13. storočí, La Monte sa nevyhýba ich využitiu ani pri rekonštrukcii relevant-
ných vývojových procesov a právnych inštitútov v 12. storočí, a to bez patričnej 
miery opatrnosti pri takto anachronickom postupe.12 La Monteove závery, spolu 
s obdobnými názormi jeho súčasníkov, francúzskeho právneho historika Maurica 
Grandclaudea a francúzskeho historika a odborníka na stredoveké dejiny Mar-
ca Blocha, následne v druhej polovici 20. storočia podnietili vlnu kritiky. Tá sa 
pritom zameriavala nielen na prehodnotenie záverov predchádzajúcich generácií 
historikov, špecializujúcich sa na dejiny križiackych výprav a križiackych štátov, 
ale aj dôveryhodnosti používaných primárnych prameňov.

2. Mytologizácia dejín – dielo stredovekých či 
novovekých autorov?

Učiteľ a neskôr profesor stredovekých dejín na Hebrejskej Univerzite v Jeruza-
leme, Joshua Prawer, ponúkol vo svojej štúdii Les premiers temps de la féodalité 
dans le royaume latin de Jérusalem: une reconsidération z roku 1954 odlišný po-
hľad na založenie Jeruzalemského kráľovstva a vznik jeho ústavného zriadenia, 
než mali La Monte, Grandclaude a Bloch.13 Medzi vtedajšími historikmi populár-
nu dogmu o „čistom feudalizme“, ktorý mal pretrvať počas celej doby existencie 
križiackych štátov vo Svätej zemi, Prawer považoval za nepravdepodobnú, a to 
najmä s ohľadom na pramene, o ktoré sa táto myšlienka opierala. Vzhľadom na 
skutočnosť, že právne knihy Filipa z Novary a Jána z Ibelinu vznikli v 13. sto-
ročí, Prawer varoval pred rizikom skresľovania skutočného historického vývoja, 
ktorý sa mohol odohrať úplne inak, než to popisujú spomínaní autori. Ak by sme 
totiž dôverovali domnienke, že právnici 13. storočia vo svojich spisoch viero-
hodne zachytili stav z 12. storočia, tak potom by sme nevyhnutne museli priznať, 
že za 150 rokov od založenia Jeruzalemského kráľovstva v časoch Godefroia 
z Bouillonu sa v otázkach ústavného zriadenia a spoločensko-politických pome-
rov krajiny absolútne nič nezmenilo. A to je vzhľadom na pomerne dynamický 
a turbulentný vnútorný vývoj Jeruzalemského kráľovstva azda len ťažko my-
sliteľné. Prawer tak patril medzi prvých historikov, ktorí zásadnejším spôsobom 

12 K tomu pozri kapitoly o vývoji Jeruzalemského kráľovstva v rokoch 1099 až 1210 (1. The First 
Kingdom, 1099-1174; 2. War and Reconstruction: The Years of Transition, 1174-1210) a doda-
tok F o prameňoch (Appendix F. Note on the Sources). Tamže, s. 3-48, 281-282.

13 Uvedenú štúdiu Prawer zaradil aj do súhrnnej monografie PRAWER, J.: Crusader Institutions,  
s. 3-19.
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polemizovali s dovtedy rozšíreným a veľmi populárnym obrazom Jeruzalemské-
ho kráľovstva ako ideálneho feudálneho štátu.14

V Prawerových šľapajach ďalej kráčal britský historik a profesor stredove-
kých dejín na Cardiffskej Univerzite, Peter W. Edbury. Vo svojej vedeckej štúdii 
Law and Custom in the Latin East: Les Letres dou Sepulcre z roku 1995 sa Edbu-
ry odhodlal k ešte odvážnejšiemu počinu než jeho predchodca, keď spochybnil 
samu existenciu kódexu Les Letres dou Sepulcre. Podľa jeho názoru si mal Filip 
z Novary celý príbeh o slávnom právnom kódexe a štátotvornej a zákonodarnej 
činnosti Godefroia z Bouillonu vymyslieť. Edbury je presvedčený, že dôvodom 
pre vytvorenie tejto „právnej fikcie“ mala byť krízová politická situácia, v ktorej 
sa ocitla jeruzalemská a cyperská šľachta po nástupe autokraticky vládnuceho 
rímsko-nemeckého cisára a sicílskeho kráľa Fridricha II. (1194-1250) z dyna-
stie Hohenstaufovcov na jeruzalemský trón. Spísanie príbehu o panovníkovi so 
slabým postavením, ktorý mal byť podriadený rozhodnutiam šľachtou ovláda-
nej kráľovskej rady, Edbury vysvetľuje ako prirodzený obranný reflex autorov 
právnych kníh z 13. storočia, pretože oni sami boli príslušníkmi tejto aristokra-
tickej vrstvy a aj oni teda patrili medzi tých šľachticov, ktorých priamo alebo 
nepriamo zasiahli dôsledky Fridrichových snáh o neobmedzenú vládu v Jeruza-
lemskom, a tiež Cyperskom kráľovstve.15 Tak Prawerov alternatívny pohľad na 
zrod Jeruzalemského kráľovstva, ako aj Edburyho pomerne radikálne názory, 
následne podnietili novú vlnu kriticky ladenej akademickej diskusie.

14 Dodajme, že dogma o čistom feudalizme nebola rozšírená len medzi západnými historikmi, ale 
aj medzi predstaviteľmi marxistickej historiografie 20. storočia, ktorých interpretácia sa však 
v porovnaní s ich západnými kolegami opierala o odlišné, ideologicky inak ponímané pramene 
poznania. Konkrétne vychádzali z Marxových a Engelsových glos o feudalizme a feudálnej so-
ciálno-ekonomickej formácii, ktoré zohľadňovali aj v ich dobe dostupné edície prameňov práva 
Jeruzalemského kráľovstva. Sovietski historici tak na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia kon-
štatovali, že „Na území opanovaném křižáky zavládly feudální pořádky. Celé území Jeruzalém-
ského království bylo rozděleno na léna, za jejichž udělení vykonávali křižáčtí rytíři vojenskou 
službu. ...V křižáckých státech tedy převládal typický feudální způsob výroby, což se projevilo 
v „Assizes de Jérusalem“ – svodech feudálního zvykového práva, podle nichž byly spravovány 
křižácké státy. Engels napsal, že Jeruzalémské království „zanechalo v «Assizes de Jérusalem» 
nejklasičtější výraz feudálního řádu“. ...Hospodářské decentralizaci odpovídala také decentra-
lizace politická. Přestože se všichni feudálové považovali za královské vazaly, byl král jen první 
mezi sobě rovnými, neboť ve svém jednání byl omezován sněmovnou baronů, tj. shromážděním 
největších feudálů v království. Bez souhlasu této horní sněmovny nemohl učinit ani jedno váž-
nější opatření. Assizy přesně uváděly všechny případy, kdy měl král právo požadovat splnění 
vojenské povinnosti na svých vazalech.“ Dějiny světa. Svazek III. Praha: Státní nakladatelství 
politické literatury, 1960, s. 333-334.

15 EDBURY, P. W.: Law and Custom in the Latin East: Les Letres dou Sepulcre. In Mediterranean 
Historical Review, 1995, Vol. 10, s. 73, 76-78. 
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Historik Marwan Nader, ktorý sa už od čias svojho štúdia na Cambridgeskej 
univerzite venoval problematike križiackeho osídlenia Svätej zeme a Cypru, vo 
svojej monografii Burgesses and Burgess Law in the Latin Kingdoms of Jerusa-
lem and Cyprus (1099-1325) na viacerých miestach spochybnil správnosť Pra-
werových a Edburyho záverov. V prvom rade Nader nesúhlasí s Edburyho tézou, 
že opis založenia Jeruzalemského kráľovstva od Filipa z Novary a Jána z Ibelinu 
sú iba účelovými fabuláciami. Je síce pravdou, že právne knihy z 13. storočia nie 
sú vzhľadom na dobu a okolnosti svojho vzniku zdrojom stopercentne spoľahli-
vých informácií, no na preukázanie pravdivosti tvrdení o vykonštruovaných mý-
toch nám podľa Nadera chýba dostatok dôkazov. Ak by sme navyše právnikov 
13. storočia zdiskreditovali ako podvodníkov a štátotvorné a legislatívne aktivity 
Godefroia z Bouillonu odmietli ako výmysel, mohlo by to mať nezamýšľané ná-
sledky v podobe skreslenia skutočného historického vývoja ústavného zriadenia 
a spoločnosti Jeruzalemského kráľovstva, najmä ak ide o vývoj postavenia a par-
tikulárneho práva neurodzených mešťanov (bourgeois). Nader uznáva, že kódex 
Les Letres dou Sepulcre bol pravdepodobne výmyslom, rovnako ako podriadenie 
sa cirkvi autorite kódexu svetského práva. No jedným dychom dodáva, že meš-
ťania už minimálne za vlády Balduina I. (1100-1118), ak nie už za Godefroia 
z Bouillonu (1099-1100), v samotnom Jeruzaleme disponovali svojim vlast-
ným súdom s určenou právomocou tak, ako sa to spomína v právnych knihách  
z 13. storočia. Tvrdenia Filipa z Novary a Jána z Ibelinu preto Nader vníma skôr 
ako prikrášlenie reality než ako úplný výmysel.16

Pri bližšom pohľade na prístup novovekej historiografie 19. a 20. storočia 
k otázke ústavného a spoločensko-politického vývoja Jeruzalemského kráľov-
stva zistíme, že aj napriek výhradám autorov druhej polovice 20. storočia ostáva-
jú právne knihy Filipa z Novary a Jána z Ibelinu základným zdrojom informácií 
o predmetnej problematike. Skepticizmus historikov ako je Prawer či Edbury nás 
správne vedie k overovaniu faktov obsiahnutých v prameňoch, s ktorými pracu-
jeme. Na druhej strane Naderove závery a jeho názorová opozícia voči Prawerovi 
a Edburymu nás do určitej miery opäť uvrháva do neistoty, pretože z Edbury-
ho „mýtu o Godefroiovi zákonodarcovi“ sa stáva niečo na pomedzí skutočného, 
pravdepodobného a vymysleného. Je teda na mieste položiť si hneď dve otázky. 
Do akej miery boli križiacki právnici 13. storočia tvorcami mýtov a do akej mi-
ery opisovali skutočnosť? A následne, do akej miery prispeli novovekí historici 
19. a 20. storočia k mytologizácii dejín Jeruzalemského kráľovstva? Nájsť od-
povede na tieto otázky a oddeliť tak mýty od faktov je možné prostredníctvom 
bližšej analýzy argumentov spomínaných historikov a ich následnej konfrontácie 

16 NADER, M.: Burgesses and Burgess Law in the Latin Kingdoms of Jerusalem and Cyprus 
(1099-1325). Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2006, s. 29-30, 35.
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s ďalšími dostupnými dobovými prameňmi a najnovšími vedeckými poznatkami. 
Vzhľadom na ich výstižnosť nám pritom budú najviac nápomocné práve Edbury-
ho závery.

2.1 Les Letres dou Sepulcre – mýtus z pera Filipa 
z Novary

Hľadanie odpovede na otázku či právny kódex Les Letres dou Sepulcre skutočne 
existoval alebo nie viedlo ku v zásade vzácnej názorovej zhode súčasných his-
torikov. Podľa ich rozdielnych stanovísk, ktoré však vedú k rovnakému záveru, 
môžeme jednotlivých historikov zaradiť do dvoch názorových táborov, medzi 
ktorými existujú rozdiely iba v dôvodoch a intenzite odmietania existencie tohto 
legendárneho legislatívneho diela. 

Medzi otvorených odporcov existencie kódexu patria Edbury a jeho nemec-
ký kolega, Hans Eberhard Mayer. Vychádzajúc z Edburyho práce totiž Mayer 
považuje správu o kódexe a tradícii písomne zaznamenávaného práva, majúcu 
pôvod už v 12. storočí, za pravdepodobný výmysel aristokratických právnikov 
13. storočia, ktorí vytvorením tohto mýtu spolu s vlastnou kodifikáciou jeruza-
lemského šľachtického práva reagovali na centralizačné snahy cisára Fridricha 
II.17 Naopak, medzi oveľa rezervovanejších historikov, ktorí neexistenciu kódexu 
považujú iba za jednu z možností, patria Prawer a Nader. Je pravdou, že Prawer 
sa k otázke existencie kódexu explicitne nevyjadroval a pri jeho popise hovoril 
iba o kódexe opradenom mýtmi a legendami. V kontexte jeho ďalšieho spochy-
bňovania vierohodnosti obsahu právnych kníh z 13. storočia však možno mať za 
to, že existenciu Les Letres dou Sepulcre nepokladal za pravdepodobnú.18 Nader 
bol v prezentovaní svojich názorov oveľa otvorenejší, no zato rovnako opatrný 
ako Prawer. Na viacerých miestach svojej monografie totiž vysvetľuje, že exis-
tencia kódexu je síce nepravdepodobná, no súčasne je presvedčený o vierohod-
nosti aspoň časti rozprávania Filipa z Novary. Následkom toho je jeho záver iba 
jednou z viacerých možností interpretácie rozprávania zachyteného na stránkach 
právnych kníh Filipa z Novary a Jána z Ibelinu.19 Ako už teda bolo naznačené, aj 
napriek tomu, že na prvý pohľad sa historici vo svojich názoroch v určitých de-
tailoch líšia, celkový súhrn ich argumentov a stanovísk vytvára ucelenú mozaiku, 

17 MAYER, H. E.: Dějiny křížových výprav, s. 192-193, 358.
18 PRAWER, J.: Crusader Institutions, s. 5, 9-10.
19 NADER, M.: Burgesses and Burgess Law, s. 29-30, 35, 37-38.
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ktorá nám odhaľuje obraz právnej fikcie z 13. storočia a vedie nás k záveru, že 
kódex Les Letres dou Sepulcre bol výmyslom Filipa z Novary.

2.1.1 Miesto uchovávania a spôsob sprístupňovania 
právneho kódexu

V prvom rade treba dať za pravdu Edburymu, keď tvrdí, že rozprávanie Filipa 
z Novary je až príliš sofistikované a komplikované na to, aby bolo vierohod-
né. Napriek tomu, že kódex mal byť uchovávaný na verejne prístupnom mieste 
v Chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme, tak samotný kódex nemal byť verej-
ne prístupný. Na jeho sprístupnenie sa mal vyžadovať súhlas príslušného súdu  
(t. j. kráľovskej rady alebo meštianskeho súdu), ak tento jeho sprístupnenie 
uznal za žiaduce, pričom otvorenie truhlice, v ktorej bol kódex uložený, malo 
byť prípustné zásadne až po zahájení súdneho konania a za prítomnosti devia-
tich vybraných osôb.20 V súvislosti s tým si Edbury kladie niekoľko rečníckych 
otázok, ktoré majú zvýrazniť nápadnú absurdnosť celého postupu a nepravdepo-
dobnosť jeho dodržiavania v aplikačnej praxi. Edburyho zaráža predovšetkým 
výber miesta uloženia kódexu. Ak mal totiž o jeho sprístupnení rozhodovať súd, 
tak je potom prinajmenšom zvláštne, že kódex (resp. jeho príslušná časť, obsa-
hujúca šľachtické alebo meštianske právo) nebol uschovaný na príslušnom súde 
ale v Chráme Božieho hrobu. Pre Edburyho je taktiež nepochopiteľné, že na 
sprístupnenie kódexu pri riešení súdneho sporu malo byť potrebné zhromaždiť 
až deväť rôznych svetských a duchovných hodnostárov a osôb. Komplikovanosť 
tohto postupu totiž mohla mať za následok prieťahy v konaní kvôli potrebe jeho 
prerušenia až do doby zhromaždenia týchto osôb.21 Edbury považuje vyslovenie 
týchto pochybností za dostatočne presvedčivý argument, a preto sa ďalej nezao-
berá hľadaním odpovedí na svoje rečnícke otázky. Pri dôkladnejšom pátraní po 
týchto odpovediach sa však jeho pochybnosti javia oveľa presvedčivejšie a opod-
statnenejšie.

Výber miesta uloženia Les Letres dou Sepulcre možno považovať za ciele-
ný a účelový krok, a to najmä ak vezmeme do úvahy význam tohto miesta pre 
silne pobožnú stredovekú kresťanskú spoločnosť. Ako to správne podotkol his-
torik a archeológ Adrian J. Boas, tak Chrám Božieho hrobu nebol iba centrom 

20 EDBURY, P. W.: Law and Custom in the Latin East, s. 73-74.
21 Tamže, s. 74.
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Jeruzalema, ale súčasne bol pomyselným srdcom celého kresťanského sveta.22 
Nie je potom nijako prekvapujúce, že Filip z Novary za miesto uloženia tohto 
právneho kódexu vybral najposvätnejšie miesto kresťanov. Samotný Boží hrob 
totiž dodával svetskému právu patričnú vážnosť a autoritu, ak nie priam posvät-
nosť. Je preto pravdepodobné, že Filip z Novary zamýšľal poskytnúť zákonom 
a obyčajom Jeruzalemského kráľovstva teokratickú legitimizáciu a Božiu sankciu 
práve skrz jeho uloženie v Chráme Božieho hrobu. Logiku tohto postupu navy-
še podporuje aj skutočnosť, že Chrám Božieho hrobu bol miestom korunovácie 
jeruzalemských kráľov a miestom uloženia korunovačných klenotov.23 Pravda, 
do určitej miery je možné mať pochybnosti, či by jeruzalemský kráľ a šľach-
ta súhlasili s uložením kódexu svetského práva na mieste, ktoré sa nachádzalo 
v severozápadnej časti Jeruzalema, tvoriacej do značnej miery autonómne pan-
stvo jeruzalemského patriarchu. Chrám Božieho hrobu bol navyše spravovaný 
chrámovými kanonikmi, ktorí najmä vďaka darom od samotného kráľa a šľachty 
patrili medzi veľkých a patrične vplyvných pozemkových vlastníkov v rámci Je-
ruzalema i mimo neho.24 Na druhej strane však netreba zabúdať, že po krátkom 
období neúspešných snáh patriarchu Daimberta z Pisy o vybudovanie cirkevného 
štátu vo Svätej zemi za vlády Godefroia z Bouillonu bolo postavenie jeruza-
lemského patriarchu do určitej miery závislé na jeruzalemských kráľoch. Tí, sa 
totiž spolupodieľali na ustanovovaní patriarchov do ich funkcie výberom a inves-
titúrou jedného z dvoch kandidátov, zvolených kongregáciou kanonikov Chrá-
mu Božieho hrobu.25 Dochované listiny následne svedčia i o tom, že kanonici 
Chrámu Božieho hrobu plne rešpektovali kráľovskú autoritu, keď noví osadníci 
a nájomcovia nehnuteľností na ich pozemkových panstvách boli povinní skladať 
sľub vernosti voči kanonikom v postavení ich pozemkovej vrchnosti a súčasne aj 
osobitný sľub vernosti voči kráľovi.26 Vzájomný modus vivendi medzi svetskou 
a duchovnou mocou, ktorý existoval na území Jeruzalemského kráľovstva, teda 
rozptyľuje zmienené pochybnosti a vo svetle toho sa potom nami predkladané 

22 BOAS, A. J.: Jerusalem in the Time of the Crusades. Society, Landscape and Art in the Holy City 
under Frankish Rule. Londýn, New York: Routledge, 2001, s. 102.

23 EDBURY, P. W.: Law and Custom in the Latin East, s. 76.
24 Pre viac podrobností o patriarchovom panstve v Jeruzaleme, Chráme Božieho hrobu a postavení 

jeho kanonikov pozri: PRAWER, J.: Crusader Institutions, s. 296-314; BOAS, A. J.: Jerusalem 
in the Time of the Crusades, s. 25, 83-85, 102-109; RICHARD, J.: The Political and Ecclesiasti-
cal Organization of the Crusader States. In ZACOUR, N. P. – HAZARD, H. W. (ed.): A History 
of the Crusades. Volume V. The Impact of the Crusades on the Near East. Madison: The Univer-
sity of Wisconsin Press, 1985, s. 244-245.

25 RICHARD, J.: The Political and Ecclesiastical Organization of the Crusader States, s. 236-237; 
LA MONTE, J. L.: Feudal Monarchy, s. 211-212.

26 K tomu pozri výklad o listine povoľujúcej osídlenie (charte de peuplement) dediny Magna Ma-
humeria z roku 1155 v: NADER, M.: Burgesses and Burgess Law, s. 130.
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úvahy o motívoch Filipa z Novary pre výber miesta uloženia legendárneho kóde-
xu Les Letres dou Sepulcre javia ako pravdepodobné.

Ak sa potom zamyslíme nad pomerne komplikovaným spôsobom nahliadania 
do kódexu v rámci súdneho konania, tak prídeme k záveru, že zhromaždenie de-
viatich svetských a duchovných hodnostárov a osôb bolo skôr odrazom predstáv 
Filipa z Novary o stavovskom usporiadaní spoločnosti a z neho vyplývajúcich 
politických práv príslušníkov jednotlivých stavov, než opisom akéhokoľvek ro-
zumného a funkčného procesného postupu. V samotnom výbere týchto devia-
tich osôb sa odzrkadľujú spoločensko-politické pomery 13. storočia, kedy bola 
silná monarchia minulosťou a rozhodujúcim činiteľom na politickej scéne bola 
šľachta. Filip z Novary vo svojom opise spomína kráľa a jeruzalemského patri-
archu, ktorí boli najvyššími predstaviteľmi svetskej a duchovnej moci v krajine, 
zástupcov šľachty z radov kráľových vazalov, vikomta mesta Jeruzalem v posta-
vení zástupcu panovníka v hlavnom meste kráľovstva a nakoniec aj mešťanov. 
„Strážcami“ právneho kódexu sú tu teda zástupcovia všetkých spoločenských 
stavov, ktorí vzhľadom na nutnosť svojej prítomnosti tvoria akýsi jednotný po-
myselný organizmus, v ktorom má každý z nich svoje nezastupiteľné miesto. 
Ak tieto predstavy následne konfrontujeme s politickou realitou Jeruzalemského 
kráľovstva prvej polovice 13. storočia, tak už na prvý pohľad sú tu badateľné 
isté paralely a podobnosti ako napríklad jasne definované miesto každého sta-
vu v spoločenskej hierarchii či panovník so slabým postavením, ktorý nemôže 
rozhodovať sám bez predstaviteľov ďalších stavov, spomedzi ktorých vystupuje 
práve šľachta ako kľúčový politický hráč. Cirkevní hodnostári totiž v danej dobe 
museli súperiť o svoje postavenie s dostatočne vplyvnými a sebaistými rytiersky-
mi duchovnými rádmi a vrstva neurodzeného meštianstva bola pri svojej snahe 
o politickú emancipáciu odkázaná na blahosklonnosť šľachty, ktorá mešťanov 
vnímala iba ako dočasného spojenca pri dosahovaní vlastných cieľov, a preto 
nemala v úmysle priznať im viac výhod než tomu bolo v 12. storočí.27 Deviatich 
„strážcov“ právneho kódexu je možné vnímať skôr ako metaforické stelesnenie 
predstáv jeruzalemskej šľachty a Filipa z Novary, ku ktorej nakoniec aj on sám 
patril, a ktorej záujmom tým pádom tiež slúžil, o ideálnom spoločenskom a poli-
tickom usporiadaní krajiny.

27 O politickom postavení jednotlivých stavov pozri výklad o zložení kráľovskej rady (Haute 
Cour) v: LA MONTE, J. L.: Feudal Monarchy, s. 90-91. O politickej emancipácii meštianstva 
v Jeruzalemskom kráľovstve v období 12. a 13. storočia pozri najmä: LA MONTE, J. L.: The 
Communal Movement in Syria in the Thirteenth Century. In Anniversary Essays in Medieval 
History: By Students of Charles Homer Haskins Presented on His Completion of Forty Years 
of Teaching. Boston-New York: Mifflin, 1929, s. 117-131; PRAWER, J.: Crusader Institutions,  
s. 46-82; NADER, M.: Burgesses and Burgess Law, s. 39-57.
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2.1.2 Osobitná truhlica na uchovávanie právneho 
kódexu

Edbury je ďalej skeptický aj ohľadom opisu osobitnej truhlice, v ktorej mal byť 
kódex Les Letres dou Sepulcre v Chráme Božieho hrobu uchovávaný. Aj keď 
Filip z Novary vo svojom rozprávaní explicitne nespomína podrobnosti o podobe 
a vyhotovení tejto truhlice, tak zmienka o deviatich osobách, ktoré mali byť prí-
tomné pri jej otváraní navodzuje dojem, že truhlica mala mať viac ako jeden zá-
mok, pričom kľúče od týchto zámkov by potom pravdepodobne opatrovali práve 
zmienení deviati „strážcovia.“28 Predstava truhlice s deviatimi zámkami možno 
pôsobí divne, no samotný spôsob uchovávania cenností v truhliciach s niekoľký-
mi zámkami, ku ktorým opatrujú kľúče viaceré osoby, bol v danej dobe bežnou 
praxou tak v Európe, ako aj vo Svätej zemi. 

Tak napríklad v jednej z verzií pokračovania kroniky arcibiskupa Viliama 
z Týru, ktorej autorstvo sa pripisuje Ernoulovi de Gibelet, údajnému panošovi 
Baliana II. z Ibelinu a Ramly (1143-1193),29 sa spomína, že kráľovské koruno-
vačné klenoty boli uchovávané v Chráme Božieho hrobu v truhlici s tromi zám-
kami, od ktorých mali kľúče jeruzalemský patriarcha a veľmajstri templárskeho 
a johanitského rádu.30 Rovnakým spôsobom boli uchovávané aj výnosy z jedno-
razovej mimoriadnej dane na obranu Jeruzalemského kráľovstva pred sultánom 
Saladinom, ktorej výber bol schválený na všeobecnom zhromaždení obyvateľov 
kráľovstva vo februári 1183. Po rozdelení kráľovstva na dva obvody boli zria-
dené dve ústredné pokladnice v Jeruzaleme a Akku, kam mali byť vybrané dane 
privezené a kde mali byť uložené v samostatnej truhlici. Truhlica v ústrednej 
pokladnici v Akku bola uložená v tamojšej katedrále a truhlica v jeruzalemskej 
ústrednej pokladnici bola uložená v Chráme Božieho hrobu. Každá truhlica mala 
tri zámky a tri kľúče, ktoré opatrovali traja vybraní hodnostári spolu so štyrmi 
prísažnými svedkami z radov obyvateľov mesta.31 Hoci teda bolo uchovávanie 

28 EDBURY, P. W.: Law and Custom in the Latin East, s. 76.
29 Heslo „Estoire d´Eracles.“ In KAZHDAN, A. P. et al (eds.): The Oxford Dictionary of Byzanti-

um. Volume 2. New York – Oxford: Oxford University Press, 1991, s. 730-731; RUNCIMAN, 
S.: A History of the Crusades. Volume II: The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East  
1100-1187. Harmondsworth: Penguin Books, 1971, s.477-478.

30 Tamže, s. 448. Edbury citujúc edíciu Ernoulovej kroniky od Margaret Ruth Morganovej La 
Continuation de Guillaume de Tyr (1184–1192) z roku 1982 zasa spomína truhlicu s minimálne 
dvomi zámkami a samostatnými opatrovníkmi jednotlivých kľúčov. EDBURY, P. W.: Law and 
Custom in the Latin East, s. 76.

31 Kľúče od jeruzalemskej truhlice opatrovali jeruzalemský patriarcha, prior Chrámu božieho hro-
bu a jeruzalemský kastelán a kľúče od truhlice v Akku boli zasa zverené arcibiskupovi z Týru  
a senešalovi kráľovstva, t.j. najvyššiemu hodnostárovi finančnej správy, ktorý bol zodpovedný 
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peňazí a cenností v truhlici s viacerými zámkami v podmienkach Jeruzalemské-
ho kráľovstva preukázateľne živou praxou, tak v prípade príbehu o uchovávaní 
kódexu Les Letres dou Sepulcre obdobným spôsobom bola táto živá prax s naj-
väčšou pravdepodobnosťou iba autorovou inšpiráciou. Počet deviatich zámkov 
a deviatich kľúčov, ktoré opatruje deväť samostatných hodnostárov, samo o sebe 
nie je až tak nepravdepodobné, keďže dohľad nad kľúčmi od truhlíc s mimori-
adnymi daňami bol v roku 1183 vždy zverený okruhu piatich až siedmich osôb. 
No ako už bolo skôr spomenuté, potreba zhromaždenia deviatich čelných pred-
staviteľov a významných hodnostárov kráľovstva zakaždým, keď to bude počas 
prebiehajúceho súdneho konania potrebné, je prinajmenšom nepraktická, ak nie 
priam absurdná.

2.1.3 Písomná forma právneho kódexu

Ďalšie pochybnosti o existencii kódexu Les Letres dou Sepulcre vyvoláva jeho 
písomná forma, ktorej opisu venoval Filip z Novary vo svojej právnej knihe po-
merne dosť priestoru. Z hľadiska vymedzenia jeho teritoriálnej pôsobnosti mož-
no hovoriť o právnom kódexe, ktorý mal platiť na území celého Jeruzalemského 
kráľovstva. O spisovaní a spôsobe uchovávania zákonov a obyčají vzťahujúcich 
sa na územie celého kráľovstva sa dodnes zachovalo pomerne málo informácií. 
Zákonmi s takto širokou teritoriálnou pôsobnosťou, o ktorých sa nám dochova-
li záznamy v kronike arcibiskupa Viliama z Týru, sú kánony prijaté na koncile 
v Nábluse v roku 1120 a dekrét o uložení jednorazovej mimoriadnej vojnovej 
dane zo všeobecného zhromaždenia obyvateľov kráľovstva z roku 1183. V prí-
pade kánonov z koncilu v Nábluse Edbury poukazuje na dôležitú skutočnosť, 
že podľa Viliama z Týru sa v dobe výkonu jeho funkcie kráľovského kancelára  
v 70. a 80. rokoch 12. storočia tieto kánony uchovávali v podobe písomných 
odpisov v archívoch jednotlivých kostolov naprieč celým kráľovstvom.32 Vi-
liam z Týru taktiež pre neskoršie generácie vo svojej kronike zaznamenal aj text 
spomínaného dekrétu o uložení mimoriadnej vojnovej dane. Explicitné zmien-
ky o uchovávaní originálu týchto právnych pamiatok priamo v Chráme Božieho 
hrobu spôsobom, ako to spomína Filip z Novary, však Viliam z Týru vo svojej 

za kráľovskú pokladnicu (secrète). LA MONTE, J. L.: Feudal Monarchy, s. 181-182; NADER, 
M.: Burgesses and Burgess Law, s. 46.

32 EDBURY, P. W.: Law and Custom in the Latin East, s. 74. Vďaka tejto praxi sa kánony z kon-
cilu v Nábluse zachovali až dodnes v odpise, ktorý pochádzal z kostolu v križiackom Sidóne. 
KEDAR, B. Z.: On the Origins of the Earliest Laws of Frankish Jerusalem. In Speculum, 1999,  
Vol. 74, No. 2, s. 310.
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kronike nezanechal. Niečo také je podľa Edburyho prinajmenšom zvláštne, pre-
tože ak mal ako kráľovský kancelár priamy prístup do archívov kráľovskej kan-
celárie, ak s najväčšou pravdepodobnosťou bol prítomný pri tvorbe a spisovaní 
daňového dekrétu z roku 1183 a ak pri písaní svojej kroniky navyše často využí-
val zdroje z vlastného arcibiskupského archívu, prečo by tak dôležité informácie 
vo svojej kronike opomenul.33 Absenciu zmienok či indícií o uchovávaní origi-
nálov písomného vyhotovenia zákonov a obyčají Jeruzalemského kráľovstva si 
Edbury vysvetľuje dobovým trendom prevahy nepísaného obyčajového práva, 
vznikajúceho spontánnou praxou v určitej komunite, nad písomne zaznamena-
ným právom, vznikajúcim ako dôsledok normotvornej činnosti určitého jednot-
livca či orgánu s normotvornou právomocou. 

V Európe 12. storočia, vrátane domovských krajín križiakov ako Francúzske 
kráľovstvo alebo Svätá ríša rímska, bolo právo uchovávané prevažne prostred-
níctvom ústnej tradície. Aj pri tvorbe práva na úrovni súdov hrala dôležitú úlohu 
„kolektívna pamäť súdu“ (recort de cort), pod ktorou si možno predstaviť po-
vedomie jednotlivých sudcov o zaužívaných zvyklostiach a obyčajach, ktorých 
existenciu mohol popri sporových stranách preukázať aj priamo sudca v prípade 
notoricky známych obyčají (consuetudo notoria) alebo obyčají, ktorých existen-
ciu súd konštatoval vo svojich predchádzajúcich rozhodnutiach v obdobných prí-
padoch. S fenoménom spisovania platného obyčajového práva sa stretávame až 
v priebehu 13. a 14. storočia, kedy vznikajú súkromné kompilácie obyčajového 
práva v podobe právnych kníh, ktorých účelom bolo zjednodušiť dovtedy po-
merne komplikovaný proces dokazovania existencie obyčají v súdnom konaní.34 
Je síce pravdou, že v súvekom Anglickom kráľovstve mala tradícia spisovania 
práva o niečo staršiu tradíciu, siahajúcu do obdobia konca 12. storočia, kedy sa 
jednotlivé rozhodnutia kráľovských súdov spolu so stručným popisom rozho-
dovaného prípadu od roku 1194 začali spisovať do tzv. Plea Rolls, t.j. doslovne 
„zvitkov žalôb.“35 No aj napriek tomu to nebolo skôr než v priebehu 13. storočia, 
kedy sa anglické súdy prestali spoliehať na svoju kolektívnu pamäť a začali klásť 
väčší dôraz na písomné záznamy o práve, ktoré si vtedy postupne začali získavať 
väčšiu autoritu.36 

Výnimkou v tomto smere nakoniec nebolo ani Jeruzalemské kráľovstvo, 
v ktorom sa až na všeobecnom zhromaždení obyvateľov kráľovstva v Akku 

33 EDBURY, P. W.: Law and Custom in the Latin East, s. 74-75.
34 Dějiny evropského kontinentálního práva, s. 221-224; VOJÁČEK, L. et al.: Dejiny verejného 

práva v Európe. Bratislava: VO PraF UK, 2004, s. 179-183.
35 KUKLÍK, J.: Poodhalené tváře anglického práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2013, s. 99.
36 EDBURY, P. W.: Law and Custom in the Latin East, s. 75; KUKLÍK, J.: Poodhalené tváře ang-

lického práva, s. 100-102.
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v roku 1251 viedli búrlivé diskusie o tom, či má byť v procese dokazovania 
kolektívna pamäť súdu nahradená písomnými záznamami. Napriek tomu, že ná-
vrh Jána z Arsúfu na zavedenie písomnej evidencie priebehu súdnych konaní 
a ro zhodnutí svetských súdov bol na zhromaždení prijatý, tak názorová opozícia 
Filipa z Montfortu, pána z Týru a Toronu, viedla v špecifických prípadoch k za-
chovaniu princípu prednosti kolektívnej pamäte súdu pred písomnými záznama-
mi. Prijaté závery sa pritom do aplikačnej praxe dostávali len veľmi pomaly. 
Kým k zriadeniu úradu pisára (escrivein) a písomného registra na meštianskych 
súdoch došlo vo vojnových pomeroch počiatku 50. rokov 13. storočia pomerne 
rýchlo, tak kráľovská rada nezačala viesť písomné záznamy skôr než po roku 
1285 a meštiansky súd v Nikózii na križiackom Cypre sa spoliehal na kolektívnu 
pamäť súdu ešte v 14. storočí.37 Časť križiackej šľachty sa teda odmietala vzdať 
výhod, plynúcich z voľnejšieho systému nachádzania práva a spravodlivosti, pri 
ktorom voľná úvaha zohrávala významnú úlohu. Táto názorová rozpoltenosť 
v radoch aristokratov nám poskytuje cenné indície o pravdepodobných príčinách, 
prečo Filip z Novary vo svojej právnej knihe trvá na tom, že zákony a obyčaje Je-
ruzalemského kráľovstva mali od počiatku písomnú formu. Filip z Novary strávil 
svoju profesionálnu kariéru v službách rodu Ibelinovcov, ktorého členom bol aj 
predkladateľ zmieneného reformného návrhu z roku 1251, Ján z Arsúfu. Keďže 
Filip z Novary spísal svoju právnu knihu v 50. rokoch 13. storočia, nie je úplne 
vylúčené, že ako verný podporovateľ rodu Ibelinovcov sa stotožnil s ich politi-
kou a progresívnymi názormi, ktoré následne na stránkach svojej právnej knihy 
zakomponoval do príbehu o zrode Jeruzalemského kráľovstva tak, aby to vyho-
vovalo ich stavovským záujmom. Nešlo by nakoniec o prvý prejav Filipových 
sklonov k prehnanej obrazotvornosti a zaujatosti v prospech rodu Ibelinovcov.38

Filip z Novary nám ďalej vo svojej právnej knihe zanechal pomerne detailný 
opis vyhotovenia jednotlivých pergamenov, ktoré vo svojom súhrne tvorili kódex 
Les Letres dou Sepulcre. V súvislosti s tým si Edbury opäť položil rečnícku otáz-
ku, či by jeruzalemskí králi pripustili, aby nimi vydávané výnosy a zákony spolu 
s nimi podpisovali a pečatili jeruzalemský patriarcha a vikomt mesta Jeruzalem.39 
Edburyho rečnícka otázka tak navodzuje pochybnosti o účasti jeruzalemského 
patriarchu a vikomta na normotvornej činnosti kráľa, na čom tento prirodzene 

37 NADER, M.: Burgesses and Burgess Law, s. 47-48, 141-142; EDBURY, P. W.: Law and Custom 
in the Latin East, s. 75.

38 RUNCIMAN, S.: A History of the Crusades. Volume III: The Kingdom of Acre and the Later 
Crusades. Cambridge: Cambridge University Press, 1966, s. 482; EDBURY, P. W.: Law and 
Custom in the Latin East, s. 76; LA MONTE, J. L. (ed.): The Wars of Frederick II., s. 17-21.

39 EDBURY, P. W.: Law and Custom in the Latin East, s. 75.
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nemal mať žiaden záujem. V tomto prípade však nemožno Edburyho závery pri-
jať bez akýchkoľvek výhrad.

Napriek tomu, že snahy pápežov a jeruzalemských patriarchov Daimber-
ta z Pisy (1099-1101/1105) a Štefana z La Ferté (1128-1130) o presadenie pá-
pežskej kontroly nad Jeruzalemským kráľovstvom sa skončili neúspechom, 
postavenie jeruzalemského patriarchu vo vzťahu ku kráľovi nemožno označiť 
za vzťah úplnej podriadenosti. Tak ako sa králi spolupodieľali na ustanovovaní 
patriarchov do ich úradu, tak sa aj patriarchovia podieľali na korunovácii kráľov, 
v rámci ktorej im vkladali na hlavu korunu a prijímali od nich korunovačný sľub, 
v ktorom sa mimo iného zaväzovali chrániť a dodržiavať všetky práva, privilégiá 
a majetky cirkvi.40 Aj keď sila jeho postavenia v mnohých ohľadoch závisela 
na osobnosti držiteľa tohto úradu, tak jeruzalemský patriarcha predsa len patril 
medzi vplyvných a dôležitých hodnostárov kráľovstva. Ján z Ibelinu vo svojej 
právnej knihe spomína, že ako člen kráľovskej rady musel byť patriarcha vždy 
požiadaný o zaujatie stanoviska ku akýmkoľvek zamýšľaným legislatívnym 
zmenám, pričom tieto bez jeho súhlasu nemohli byť prijaté.41 Navyše pokiaľ išlo 
o právnu úpravu záležitostí jeruzalemskej cirkvi, patriarchovia sa na prijímaní 
zákonov priamo podieľali, o čom svedčí aj účasť patriarchu Gormonda na kon-
cile v Nábluse v roku 1120 a jeho podpis na tam prijatých kánonoch.42 Je teda 
zjavné, že patriarcha bol kráľovi v mnohých ohľadoch rovnocenným partnerom 
a prítomnosť jeho podpisu a pečate na zákonoch, na ktorých prijatí sa ako člen 
kráľovskej rady sám podieľal, bola v plnej miere odôvodnená. Jedine v prípade 
vikomta mesta Jeruzalem dávajú Edburyho pochybnosti určitý zmysel, keďže 
spoluúčasť miestneho administratívneho úradníka na prijímaní zákonov s pôsob-
nosťou na území celého kráľovstva sa javí ako nelogická a zbytočná.43 Oveľa 
významnejšie sa preto javia Edburyho výhrady k opisu formálnej úpravy textu 
na jednotlivých pergamenoch právneho kódexu.

Priam umelecký štýl, v akom mali byť podľa Filipa z Novary jednotlivé per-
gameny s textom zákonov a obyčají vyhotovené, vôbec nekorešponduje s praxou 

40 LA MONTE, J. L.: Feudal Monarchy, s. 209; RICHARD, J.: The Political and Ecclesiastical 
Organization of the Crusader States, s. 236-237.

41 LA MONTE, J. L.: Feudal Monarchy, s. 210-11. Livre de Jean d´Ibelin, s. 24.
42 Meno patriarchu Gormonda je v latinskom origináli kánonov uvádzané v tvare Garmundus pa-

triarcha Ierosolimitanus. KEDAR, B. Z.: On the Origins of the Earliest Laws of Frankish Jerusa-
lem, s. 332.

43 Vikomt mesta Jeruzalem bol menovaný priamo kráľom spomedzi nižšej šľachty a jeho úlohou 
bolo zastupovať kráľa v súdnych veciach ako predseda tamojšieho meštianskeho súdu, dohliadať 
na výber miestnych daní a poplatkov, a taktiež udržiavať v meste poriadok. Jeho príslušnosť 
k nižšej šľachte navyše limitovala jeho prístup na pôdu kráľovskej rady, ktorú prakticky ovládala 
vysoká šľachta. LA MONTE, J. L.: Feudal Monarchy, s. 135-136.
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kráľovskej kancelárie z obdobia 12. storočia. Edbury poukazuje na skutočnosť, 
že červeným atramentom písané záhlavia textu, zlatou farbou iluminované po-
čiatočné písmená a veľkým ozdobným písmom písaný text skôr pripomínajú 
zdobené rukopisy z Akka z 13. storočia než formát úradnej listiny, ktorá je bežná 
pre uchovávanie právnych textov v danom období.44 Tento záver podporuje na-
jmä jediná jednoduchá forma úradnej listiny, používanej predovšetkým na udeľo-
vanie určitých práv alebo na majetkové prevody, ktorú jeruzalemská kráľovská 
kancelária vydávala počas celej svojej existencie. Napriek ich prvotnej nejed-
notnosti sa od vlády kráľa Balduina III. (1143-1162) vykryštalizovali jednotlivé 
formálne a obsahové náležitosti týchto listín, pričom podľa prítomnosti jednot-
livých doložiek, používaného jazyka, pripevňovaných pečatí a spôsobu dosved-
čovania obsahu listiny možno dospieť k záveru, že prax kráľovskej kancelárie sa 
vyznačovala jednoznačne úradným a nie umeleckým štýlom. Na ten v zásade pre 
absenciu rozvinutého vnútorného členenia na špecializované oddelenia a sofisti-
kovanejších právnych foriem, ktoré boli typické pre kancelárie vo vtedajšom An-
glickom či Francúzskom kráľovstve, nemala jeruzalemská kráľovská kancelária 
dostatočné predpoklady ani kapacity.45

Pri písomnej forme kódexu Les Letres dou Sepulcre však najviac pochyb-
ností vyvoláva zmienka Filipa z Novary o prerušení tradície spisovania zákonov 
a obyčají Jeruzalemského kráľovstva po strate pôvodného kódexu v roku 1187, 
keď Jeruzalem dobyli vojská sultána Saladina. Edbury sa pozastavuje nad nelo-
gickosťou tejto Filipovej zmienky, pretože ak sa v 12. storočí prax uchovávania 
práva v písomnej podobe tak veľmi osvedčila, prečo sa potom v tejto tradícii po 
opätovnej konsolidácii kráľovstva v 13. storočí nepokračovalo. Jeho pochybnosti 
podporuje aj skutočnosť, že mimo jedinej dochovanej zmienky o neúspešnom 
pokuse zrekonštruovať obsah strateného kódexu počas vlády jeruzalemského 
kráľa Amalricha II. (1197-1205) nevieme o žiadnych podobných snahách väčšie-
ho významu.46 Edbury pritom nie je jediným historikom, ktorému sa rozprávanie 
Filipa z Novary v tomto smere nepozdáva. Príbeh o tom, ako Amalrich II. poveril 
galilejské knieža a významného právnika danej doby, Ralfa z Tiberiady, rekon-
štrukciou strateného kódexu Les Letres dou Sepulcre, považuje za pravdepodob-
ný výmysel aj Mayer.47 Pri snahe overiť pravdivosť Filipových tvrdení je možné 
opierať sa len o pramene, ktoré buď čerpajú priamo z jeho rozprávania, ako je 

44 EDBURY, P. W.: Law and Custom in the Latin East, s. 75.
45 LA MONTE, J. L.: Feudal Monarchy, s. 122-135.
46 EDBURY, P. W.: Law and Custom in the Latin East, s. 74.
47 MAYER, H. E. Dějiny křížových výprav, s. 192-193. Pre relevantné pasáže právnej knihy Filipa 

z Novary pozri: Livre de Philippe de Navarre, s. 522-523, 570.
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tomu v prípade právnej knihy Jána z Ibelinu,48 alebo o ktorých dôveryhodnosti 
vzhľadom na neznámych autorov či miesto ich vzniku možno mať pochybnosti, 
ako je tomu v prípade jednej z verzií vo Francúzsku spísaných pokračovaní kro-
niky Viliama z Týru, známej ako Estoire d´Eracles.49 Preto je potrebné zamyslieť 
sa nad tým, či je pravdepodobné, že sa jednotlivé udalosti odohrali tak, ako ich 
opisujú pramene. 

Kráľovi Amalrichovi II. sa údajne podarilo presvedčiť členov kráľovskej 
rady, aby podporili jeho snahu o ústavnú reformu, ktorá mala smerovať ku jas-
nému vymedzeniu kráľovských práv a prerogatív. Za účelom edičných prác na 
zbierke nových zákonov mal Amalrich osloviť Ralfa z Tiberiády, ktorého tak 
ako zvyšok verejnosti uznával pre jeho právnický talent, no rovnako sa ho preň 
aj obával kvôli podozreniu, že by ho mohol proti nemu použiť v prípadnom po-
kračovaní boja o jeruzalemský trón. Amalrichovo podozrenie nakoniec prerástlo 
do otvoreného nepriateľstva, keď v marci 1198 prežil neúspešný pokus o atentát, 
z ktorého zosnovania bez dôkazov obvinil práve Ralfa. Ten sa po svojom potres-
taní vyhnanstvom bez riadneho procesu domáhal svojich práv pred kráľovskou 
radou. Súd mu síce dal za pravdu, no po „mediačných rozhovoroch“ s kráľom, 
vedených vplyvným Jánom z Ibelinu (1179-1236), konstáblom Jeruzalemského 
kráľovstva a pánom z Bejrútu, nakoniec Ralf z taktických dôvodov dobrovoľne 
odišiel do vyhnanstva v susednom Tripoliskom grófstve.50 Vzhľadom na stre-
doveké pomery tento príbeh sám o sebe neznie až tak nepravdepodobne. Tro-
chu divne však pôsobia dve skutočnosti. Po prvé je prinajmenšom divné, že si 
Amalrich pre uskutočnenie legislatívnych prác na jeho ústavnej reforme vybral 
práve svojho soka, ktorému evidentne nedôveroval. A po druhé, výsledok celého 
sporu, ktorý ukazuje na vyvážený vzťah medzi kráľom a barónmi zasadajúcimi 
v kráľovskej rade, je až príliš sugestívnou pripomienkou zámerov a túžob kri-
žiackej šľachty v turbulentnom 13. storočí. Úvahy o tom, či interpretácia sporu 
medzi Amalrichom a Ralfom z pera Filipa z Novary nie je poplatná dobe, v ktorej 
bola napísaná, je preto celkom na mieste.

48 Pre relevantné pasáže právnej knihy Jána z Ibelinu pozri: Livre de Jean d´Ibelin, s. 327-328, 
429-430. Porovnaj aj novšiu edíciu v: EDBURY, P. W. (ed.): John of Ibelin: Le Livre des Assises,  
s. 455-457, 682-685.

49 O jednotlivých verziách kroniky Estoire d´Eracles pozri: KAZHDAN, A. P. et al (eds.): The Ox-
ford Dictionary of Byzantium, s. 730-731; RUNCIMAN, S.: A History of the Crusades. Volume 
II, s. 477-478.

50 Príbeh o spore Amalricha II. a Ralfa z Tiberiády je na základe spomínaných primárnych prame-
ňov pomerne pútavo prerozprávaný anglickým historikom Stevenom Runcimanom. RUNCI-
MAN, S.: A History of the Crusades. Volume III, s. 95-96. K tomu pozri taktiež: MAYER, H. E.: 
Dějiny křížových výprav, s. 282; LA MONTE, J. L.:Feudal Monarchy, s. 42-44, 103-104.
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2.1.4 Strata právneho kódexu pri páde križiackeho 
Jeruzalema

Ďalším slabým miestom rozprávania Filipa z Novary je nástojenie na skutoč-
nosti, že kódex Les Letres dou Sepulcre sa stratil v roku 1187, keď Jeruzalem 
dobyli Saladinove vojská. Edbury v tomto smere poukazuje na skutočnosť, že 
križiacki obrancovia a kresťanské obyvateľstvo po kapitulácii opustili Jeruza-
lem usporiadaným a organizovaným spôsobom so sultánovým súhlasom a mesto 
samo nebolo moslimskými dobyvateľmi vyplienené. Je preto zarážajúce, že by 
sa za týchto okolností tak zásadný právny dokument mohol jednoducho stratiť 
alebo, že v prípade jeho ukoristenia moslimami by sa križiaci ani len nepokúsili 
získať ho späť.51 Ak je prvá možnosť vzhľadom na podmienky odchodu kres-
ťanov z dobytého Jeruzalema nepravdepodobná, tak druhá možnosť sa najmä 
v kontexte arabských kroník javí v zásade ako vylúčená.

Pre skúmanie udalostí, ktoré sa odohrali v čase dobytia Jeruzalema mosli-
mami v roku 1187, pripadajú do úvahy ako vhodné pramene kroniky od Ibn al-
-Athíra (1160-1233)52 a Imáda ad-Dína (1125-1201).53 Ani v jednej z kroník od 
týchto autorov sa nestretávame so zmienkou, že by moslimské vojská pri obsa-
dení Jeruzalema ukoristili či inak zadržali kódex Les Letres dou Sepulcre. Prá-
ve naopak, obaja kronikári zhodne uvádzajú, že pri odchode zo Svätého mesta 
si kresťania so sebou brali aj svoje cennosti. Navyše podľa rozprávania Ibn al-
-Athíra nechal sultán Saladin odísť z mesta jeruzalemského patriarchu Heraclia 
(1128-1190/1191) aj so všetkými pokladnicami z mestských kostolov, vrátane tej 

51 EDBURY, P. W.: Law and Custom in the Latin East, s. 74.
52 Ibn al-Athír (celým menom ´Izz-ad-Dín ibn al-Athír) bol pre svoje vyvážené názory a množstvo 

zozbieraných materiálov, tvoriacich základ jeho kroniky o kompletných dejinách moslimského 
sveta Kámil at-tawárích (v preklade Dokonalé dejiny alebo Suma dejín), označovaný ako „jedi-
ný pravdivý historik“ medzi Arabmi. Napriek jeho nadŕžaniu Zengíovskej dynastii v Mezopo-
támii, nepresnostiam v chronológii a manipulácii s prameňmi je predsa len oceňovaný pre jeho 
snahu vystihnúť príčinné súvislosti opisovaných udalostí a prehľadnosť jeho opisov. Obdobie 
vlády sultána Saladina, ktorého bol očitým svedkom, sa taktiež snažil opísať objektívne, na-
koľko sa u neho nestretávame so snahou zveličovať či prikrášľovať jeho činy. GABRIELI, F. 
(ed.): Křížové výpravy očima arabských kronikářů. Praha: Argo, 2010, s. 24-25.

53 Imád ad-Dín (celým menom Imád ad-Dín al-Isfahání) pôsobil ako sekretár aleppského a mo-
sulského atabega Núr-ad-Dína a potom aj súltána Saladina, ktorému viedol jeho kanceláriu. 
Udalosti z obdobia Saladinovej vlády zachytil v dvoch svojich spisoch (al-Fath al-qussí fi´l-fath 
al-qudsí, čo je možné preložiť ako Cicerónska výrečnosť o dobytí Svätého mesta, a následne 
Barq aš-šámí, t.j. Sýrsky blesk), pre ktoré je vzhľadom na jeho umelecké a literárne záľuby ty-
pický ornamentálny štýl vyjadrovania, kombinujúci prvky arabskej poézie a prózy. Jeho hlavnou 
devízou je jeho informovanosť, presnosť a hodnovernosť pri opise historických udalostí. Tamže, 
s. 27.
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z Chrámu Božieho hrobu.54 Imád ad-Dín vo svojej kronike spomína to isté, pri-
čom navyše tiež dodáva, že patriarcha so sebou zobral z Chrámu Božieho hrobu 
všetky cennosti, vrátane predmetov zo zlata a striebra.55 Je teda logické položiť si 
otázku, prečo by možnosť voľného priechodu jeruzalemský patriarcha nevyužil 
a so všetkými týmito bohatstvami so sebou nezobral jednu truhlicu navyše, ktorá 
obsahovala pergameny s právnym kódexom. Žiadna rozumná odpoveď na túto 
otázku sa nenaskytá, a preto je veľmi nepravdepodobné, že by sa kódex dostal 
do rúk moslimov alebo že by sa stratil niekde v samotnom Jeruzaleme. Navyše 
neexistujú pádnejšie dôvody, prečo by sme arabským kronikárom nemali veriť. 
Imád ad-Dín totiž zdôraznil, že Saladin sa rozhodol prepustiť kresťanov aj s ich 
majetkami napriek nástojeniu jeho emirov, pričom dodáva, že tak činil jednak 
s cieľom nedať križiackym vodcom dôvod na porušenie podmienok kapitulácie 
Jeruzalema a následné zničenie moslimských svätostánkov, jednak s cieľom pod-
porovať povesť o milosrdenstve moslimov.56 Je preto veľmi nepravdepodobné, 
že by obaja arabskí kronikári vo svojom rozprávaní úmyselne vynechali pasáž 
o ukoristení právneho kódexu Les Letres dou Sepulcre, keďže na iných miestach 
nepremárnili príležitosť vyzdvihnúť Saladinove činy, ktorými očistil Jeruzalem 
a Svätú zem od križiakov.57

54 „Mesto opustil aj veľký franský patriarcha s pokladnicami z kostolov, zo Skalného dómu, z me-
šity al-Aksá, z chrámu Vzkriesenia (t.j. z Chrámu Božieho hrobu; pozn. autor) a z ďalších. Boli 
to poklady, ktorých hodnotu pozná iba Boh, a vedľa toho ešte mnoho peňazí. Saladin mu v tom 
nijako nebránil, a keď mu radili, aby patriarchovi všetok majetok zhabal v prospech všetkých 
moslimov, odpovedal, že patriarchovi dal svoje slovo a to že neporuší. Zobral teda od neho iba 
desať dinárov a nechal ho odísť s celým sprievodom do Týru.“ Tamže, s. 142.

55 „Dávali dohromady všetko, čo im patrilo a to ďalšie, a tak brali dokonca zo svojich kostolov, 
odniesli zlaté a strieborné nádoby a svietniky, hodváb a pozlátené závesy a prikrývky, triasli 
tulcami kostolov (t.j. kasičkami na almužny z kostolov; pozn. autor) a vykopávali zo skrýš dra-
hocennosti tam skryté. Veľký patriarcha zobral všetko, čo bolo vo Svätom hrobe, zlaté dosky 
a ručne vyrobené predmety zo zlata a striebra, zhromaždil aj to, čo sa nachádzalo v Chráme 
Božieho hrobu z týchto dvoch vzácnych kovov a dvoch druhov látok.“ Tamže, s. 155. 

56 Tamže, s. 155-156
57 Spomedzi viacerých príkladov spomeňme aspoň opis popravy zajatých templárov a johanitov 

po bitke pri Hattíne v roku 1187 od Imáda ad-Dína (tamže, s. 138-139) či opis rituálnej očisty 
svätých miest moslimov v Jeruzaleme a ich prinavrátenie do pôvodného stavu od Ibn al-Athíra 
(tamže, s. 143-144).
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2.1.5 Akceptácia autority právneho kódexu zo strany 
cirkvi

Značne nepravdepodobnou je podľa Edburyho aj správa Filipa z Novary o tom, 
že jeruzalemský patriarcha spolu s ostatnými predstaviteľmi jeruzalemského ka-
tolíckeho kléru akceptovali prednosť kódexu Les Letres dou Sepulcre vo vybra-
ných prípadoch, spadajúcich pod právomoc cirkevných súdov.58 Je ťažké predsta-
viť si dôvod, pre ktorý by jeruzalemský patriarcha a katolícka cirkev na prelome 
11. a 12. storočia vôbec o niečom takom uvažovali. V danej dobe totiž vrcho-
lil spor pápeža a cisára Svätej ríše rímskej o investitúru a Wormský konkordát, 
nastoľujúci equilibrium medzi duchovnou a svetskou mocou, bol ešte otázkou 
budúcnosti. A to aj napriek tomu, že kompromisné dielo biskupa Iva zo Char-
tres, z ktorého neskôr prijatý Wormský konkordát vychádzal, bolo už v rokoch 
1099/1100 známe.59 Ak aj nakoniec došlo k určitým dohodám medzi duchovnou 
a svetskou mocou, tak išlo o deľbu právomocí medzi cirkevnými a svetskými 
súdmi, ktorá sa v určitých aspektoch líšila od zaužívanej praxe v súvekej Euró-
pe. Pod právomoc cirkevných súdov v Jeruzalemskom kráľovstve spadali všetky 
prípady, týkajúce sa osôb z radov duchovenstva, cirkevného majetku a záležitos-
tí upravených cirkevným právom. Pod tento posledný okruh právnych vzťahov 
patrili najmä záležitosti viery (napr. kacírstvo alebo čarodejníctvo), rodinných 
vzťahov (napr. otázky späté s manželstvom ako bolo cudzoložstvo) a dedičského 
práva, s výnimkou prípadov krivoprísažníctva, velezrady a vraždy, ktoré vždy 
súdili kráľovské súdy. Právomoc cirkevných súdov v Jeruzalemskom kráľov-
stve bola teda porovnateľne širšia, než napríklad v prípade cirkevných súdov vo 
Francúzsku, kde záležitosti cudzoložstva a cirkevných lén spadali pod právomoc 
svetských súdov. Uvedená deľba právomocí cirkevných a svetských súdov, ktorá 
v zásade bez väčších zmien či zásadnejších jurisdikčných konfliktov vydržala 
celé 12. a 13. storočie, tak so sebou priniesla aj deľbu sféry pôsobnosti cirkevné-
ho a svetského práva.60 Je preto nepravdepodobné, že by cirkev pripustila mož-
nosť, že cirkevné súdy by vo veciach svojej výlučnej právomoci uprednostnili 
predpisy svetského práva pred vlastným cirkevným právom.

58 EDBURY, P. W.: Law and Custom in the Latin East, s. 75.
59 K otázkam boja o investitúru a súperenia duchovnej a svetskej moci v počiatkoch formovania 

Jeruzalemského kráľovstva pozri najmä: Dějiny evropského kontinentálního práva, s. 137-139; 
LA MONTE, J. L.: Feudal Monarchy, s. 203-205; RUNCIMAN, S.: A History of the Crusades. 
Volume I: The First Crusade and the Foundation of the Kingdom of Jerusalem. Harmondsworth: 
Penguin Books, 1971, s. 289-326.

60 Pre viac podrobností pozri: LA MONTE, J. L.: Feudal Monarchy, s. 215; RICHARD, J.: The 
Political and Ecclesiastical Organization of the Crusader States, s. 247-248.
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Ako možná príčina, pre ktorú Filip z Novary vo svojej právnej knihe zane-
chal takúto správu, prichádza do úvahy snaha o zachytenie predstáv o ideálnych 
vzťahov medzi duchovnou a svetskou mocou, vyhovujúcich križiackej šľachte. 
Tá totiž okrem centralizačnej politiky cisára Fridricha II. musela v prvej polovici 
13. storočia čeliť aj papocaesaristickým tendenciám rímskych pápežov. Počnúc 
pontifikátom pápeža Inocenta III. (1198-1216) začali pápeži vystupovať nielen 
v pozícii riadiacej sily v duchovnej sfére, ale aj v pozícii najvyššieho rozhodcu 
vo svetských záležitostiach. Medzi Inocentove najväčšie úspechy patrí uznanie 
vazalského vzťahu väčšiny európskych panovníkov ku Svätej stolici, čím sa de 
facto odstránila rovnováha medzi duchovnou a svetskou mocou, nastolená Wor-
mským konkordátom. V Inocentovom úsilí ďalej pokračovali aj jeho nástupco-
via, pápeži Honorius III. (1216-1227) a Gregor IX. (1227-1241).61 Pri presad-
zovaní svojich cieľov sa pápeži zamerali aj na Jeruzalemské kráľovstvo. Medzi 
prejavy papocaesaristickej politiky patrí posilnenie postavenia jeruzalemského 
patriarchu priznaním právomocí pápežského legáta, pôsobenie pápežských súd-
nych delegátov či podpora odvolávania sa sporových strán k rímskej kúrii vo 
veciach, o ktorých rozhodovala jeruzalemská kráľovská rada.62 Keďže bol Filip 
z Novary očitým svedkom všetkých týchto udalostí, tak nie je vylúčené, že vo 
svojej právnej knihe reagoval na pápežskú politiku práve príbehom o dohode 
medzi šľachtou a duchovenstvom, ktorá by viedla k obnoveniu spravodlivej rov-
nováhy v súdnych záležitostiach.

2.1.6 Pochybné zdroje informácií Filipa z Novary

Nakoniec netreba zabudnúť na záverečnú pasáž rozprávania Filipa z Novary, 
v ktorej spomína zdroje svojich informácií o opisovaných skutočnostiach a uda-
lostiach. Podľa jeho vlastných slov vychádzal zo svedectiev „z druhej ruky“, 
teda zo svedectiev osôb, ktoré buď samy videli prax spisovania a uchovávania 
kódexu Les Letres dou Sepulcre pred rokom 1187, alebo o nej mali nejakú vedo-
mosť, alebo ktorým bol dokonca tento kódex priamo zverený do opatery.63 Edbu-
ry odmieta toto tvrdenie prijať bez akýchkoľvek výhrad najmä pre skúsenosť so 
zveličovaním a nadŕžaním rodu Ibelinovcov, ktoré je badateľné v kronike Filipa 

61 Dějiny evropského kontinentálního práva, s. 139-140.
62 RICHARD, J.: The Political and Ecclesiastical Organization of the Crusader States, s. 237, 248; 

LA MONTE, J. L.: Feudal Monarchy, s. 208.
63 Livre de Philippe de Navarre, s. 522.
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z Novary, opisujúcej vojnu medzi Ibelinovcami a cisárom Fridrichom II.64 Keď-
že Filip z Novary nespomína mená žiadnych svedkov, na ktorých výpovediach 
a spomienkach má byť jeho rozprávanie založené, ostáva nám iba zamyslieť 
sa nad tým, či do 50. rokov 13. storočia, kedy svoju právnu knihu spísal, mo-
hol prežiť niekto, kto počas svojho života mohol prísť do kontaktu s kódexom 
Les Letres dou Sepulcre. Iba svedectvo takejto osoby by bolo totiž dostatočne  
vierohodné, nakoľko svedectvo akejkoľvek tretej osoby (napr. potomkov takejto 
osoby alebo jej priateľov), by bolo opäť iba svedectvom z druhej ruky, ktoré by 
nebolo autentické a mohlo by byť preto skreslené. S ohľadom na skutočnosť, že 
k pádu Jeruzalema došlo o viac ako 60 rokov skôr, než Filip z Novary začal práce 
na svojej právnej knihe, je niečo také pomerne málo pravdepodobné.

2.2 Ústavný systém v podaní jeruzalemských 
právnikov 13. storočia – fakt alebo fikcia?

S otázkou existencie kódexu Les Letres dou Sepulcre je úzko spätá aj otázka 
usporiadania vzťahov medzi najvyššími štátnymi organmi, ktoré sa mali po-
dieľať na jeho vytvorení, a tými sú v podmienkach Jeruzalemského kráľovstva 
kráľ a kráľovská rada. Pokiaľ ide o sformovanie týchto orgánov v dobe zrodu Je-
ruzalemského kráľovstva, tak zo spomínanej XLVII. kapitoly právnej knihy Fili-
pa z Novary sa toho moc nedozvedáme. Jedinou relevantnou informáciou pre nás 
je zmienka o tom, že právny kódex bol prijatý na spoločnom zhromaždení kráľa, 
jeruzalemského patriarchu, kráľových vazalov a novo prichádzajúcich pútnikov 
z Európy znalých práva.65 Čo do svojho zloženia toto zhromaždenie zhruba zod-
povedá zloženiam kráľovskej rady, v ktorej za predsedníctva samotného kráľa 
zasadali okrem zmienených osôb aj arcibiskupi a biskupi, veľmajstri rytierskych 
duchovných rádov, zástupcovia talianskych námorných republík a predstavitelia 
meštianstva, ktorí však nedisponovali hlasovacími právami.66 Preto možno mať 
za to, že Filip z Novary vo svojom expozé o vzniku kódexu Les Letres dou Se-
pulcre načrtol aj modelové zloženie kráľovskej rady, ktoré najviac vyhovovalo 
predstavám križiackej šľachty.

Ján z Ibelinu pri tvorbe svojej právnej knihy nadviazal na rozprávanie svoj-
ho predchodcu, ktoré ešte doplnil o zmienku o voľbe Godefroia z Bouillonu za 

64 EDBURY, P. W.: Law and Custom in the Latin East, s. 75-76; LA MONTE, J. L. (ed.): The Wars 
of Frederick II., s. 17-21.

65 Livre de Philippe de Navarre, s. 522.
66 LA MONTE, J. L.: Feudal Monarchy, s. 90-91.
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prvého kráľa, o podrobnejší popis legislatívnych prác na samotnom právnom 
kódexe a o exkurz do procesu vytvorenia sústavy svetského súdnictva. Je pritom 
vidieť, že každé slovo v texte má svoje presne určené miesto a význam, počnúc 
zmienkou o tom, že Godefroi bol zvolený zhromaždením barónov a šľachticov 
z radov križiackeho vojska, cez opis zdĺhavého radenia sa kráľa s patriarchom 
a jeho vazalmi nad podobou prijímaných zákonov a obyčají, končiac pri zriadení 
kráľovskej rady a meštianskeho súdu ako dvoch základných svetských súdov pre 
križiacku časť obyvateľstva kráľovstva.67 Dohromady totiž tieto slová vykresľu-
jú jeruzalemského kráľa ako relatívne slabého panovníka, ktorý síce požíva úctu 
svojich vazalov z titulu postavenia najvyššieho lénneho pána a hlavy celého poli-
tického spoločenstva, no ako prvý medzi rovnými je v plnej miere závislý na ich 
vôli. Rovnako ako v prípade otázky existencie kódexu Les Letres dou Sepulcre, 
aj obraz slabej monarchie s omnipotentnou šľachtou riadiacou osud krajiny vy-
volával u viacerých historikov druhej polovice 20. storočia pochybnosti o jeho 
vierohodnosti.

2.2.1 Prawerova kritika „čistého feudalizmu“

Bol to práve Prawer, kto ako prvý vystúpil s kritikou konceptu čistého feudaliz-
mu, ktorý vo svojich prácach z prvej polovice 20. storočia načrtli a presadzovali 
Grandclaude, La Monte či Marc Bloch. Predstava feudálneho raja, vybudované-
ho na zo západnej Európy importovanom systéme feudálnych vzťahov, v kto-
rom stál slabý panovník v opozícii voči politicky emancipovanej vrstve dedičnej 
šľachty, sa Prawerovi nepozdávala z dvoch dôvodov. 

V prvom rade mu vadila fixná idea jeho starších kolegov historikov, podľa 
ktorej bolo ústavné a spoločenské zriadenie Jeruzalemského kráľovstva výsled-
kom transplantácie európskych feudálnych konceptov a inštitútov obdobia konca 
11. storočia do prostredia Svätej zeme. Prawer túto myšlienku nepovažuje za 
správnu, pretože vedie k opomínaniu skutočnosti, že spolu s nastavením vec-
noprávnych a osobnoprávnych vzťahov medzi seniorom a vazalom boli do pro-
stredia Svätej zeme prenesené aj staršie verejnoprávne tradície a inštitúty, ktoré 
v domovských krajinách účastníkov prvej križiackej výpravy prežili až do konca 
11. storočia. Išlo pritom o tradície a inštitúty, ktoré sa zrodili práve v období 
vnútornej konsolidácie verejnej moci panovníka po období feudálnej anarchie, 
čoho dobrým príkladom je najmä Francúzske kráľovstvo. Napriek odstredivým 
tendenciám jednotlivých feudálov sa na sklonku 11. storočia predsa len vytvorila 

67 Livre de Jean d´Ibelin, s. 22-24.
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hierarchicky zorganizovaná štruktúra seniorsko-vazalských vzťahov, v rámci 
ktorých bol kráľ a kráľovstvo zastrešujúcou inštitúciou pre kniežatstvá a gróf-
stva, predstavujúce základnú jednotku každodenného politického života. V rámci 
týchto teritoriálnych útvarov sa potom vazali kniežat a grófov učili poslušnosti 
voči svojmu seniorovi a preto práve v tomto teritoriálnom útvare tkveli aj ich 
politické, ekonomické a spoločenské záujmy. Prawer na základe toho tvrdí, že 
tradíciou francúzskej nižšej šľachty nebola svojvôľa a neuznávanie autority pred-
staviteľov verejnej moci, ale naopak, akceptácia feudálnej podriadenosti voči te-
ritoriálnemu vládcovi, ktorého moc ju udržala pohromade a voči ktorému boli 
viazaní vazalským holdom a sľubom vernosti. A bola to práve nižšia šľachta 
z Francúzska a z nemecko-francúzskeho pomedzia, ktorá po odchode účastníkov 
prvej križiackej výpravy z radov západnej aristokratickej elity ostala vo Svätej 
zemi a podieľala sa na vybudovaní Jeruzalemského kráľovstva.68

Prawer následne uvádza dôvody, pre ktoré neverí právnym knihám Filipa 
z Novary a Jána z Ibelinu, ktoré mu pripadajú ako záznam výpovede až príliš 
sebavedomého baróna, príslušníka vyššej šľachty z obdobia 13. storočia, ktorý 
mal iné postavenie a iné záujmy než príslušník nižšej šľachty z obdobia prelomu  
11. a 12. storočia. Dôveryhodnosť príbehu o Godefroiovi z Bouillonu v roli zá-
konodarcu, ktorý skrz kódex Les Letres dou Sepulcre legitimizoval a legalizoval 
šľachtickú predstavu o feudálnom raji so slabým kráľom, a v roli tvorcu prvých 
lén v Jeruzalemskom kráľovstve, podľa Prawera podkopávajú dva kľúčové 
dôkazy. Prvým takýmto dôkazom má byť existencia nefeudálnych slobodných 
majetkov, tzv. alódov, a následne druhým dôkazom majú byť prerogatíva jeruza-
lemských kráľov, ktoré vykonávali voči svojim vazalom a poddaným na území 
celého kráľovstva.

V intenciách stredovekej právnej terminológie možno za alód považovať sta-
tok vo výhradnom vlastníctve osoby, ktorá s ním môže voľne a bez obmedzení 
disponovať právnymi úkonmi uskutočnenými medzi živými i pre prípad smrti. 
Germánske právo raného stredoveku za alód najprv považovalo iba hnuteľnosti, 
ku ktorým jednotlivec vedel ľahko preukázať svoje vlastnícke právo. S rozpa-
dom rodovej spoločnosti a kolektívneho vlastníctva rodu pri nehnuteľnostiach 
sa následne otvorila cesta ku pozvoľnému rozšíreniu pojmu alód aj na nehnuteľ-
nosti. S nástupom a rozšírením lénnej sústavy a s ňou spätého konceptu deleného 

68 PRAWER, J.: Crusader Institutions, s. 3-8; PRAWER, J.: Social Classes in the Latin Kingdom: 
The Franks. In ZACOUR, N. P. – HAZARD, H. W. (ed.): A History of the Crusades. Volume 
V. The Impact of the Crusades on the Near East. Madison: The University of Wisconsin Press, 
1985, s. 126-129. Viac o vnútornom vývoji v Francúzskom kráľovstve pozri v: MAUROIS, A.: 
Dějiny Francie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1994, s. 35-48; Dějiny evropského konti-
nentálního práva, s. 231-236.
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vlastníctva sa nakoniec alódy začali postupne vytrácať. Prežívali už iba pôvodné 
alódy zo starších dôb a nové vznikali iba výnimočne v procese tzv. alodifikácie 
lén, kedy na základe dohody medzi seniorom a vazalom došlo k zrušeniu lénneho 
zväzku a prevodu úplného vlastníckeho práva k lénu na bývalého vazala.69 Pra-
wer poukazuje na skutočnosť, že tieto alódy môžeme nájsť aj v prostredí Jeru-
zalemského kráľovstva. Prvou kategóriou týchto alódov sú pozemkové panstvá, 
ktoré vznikli spontánne počas prvej polovice 12. storočia ako dôsledok pôvodnej 
križiackej expanzie. Dobyvatelia ako Tankred de Hauteville, Raymond de Saint-
-Gilles či Hugo de Saint Omer v tomto období vlastnými výbojmi bez pomoci 
kráľa získali pôdu od moslimov, ktorú sa ich potomkom a nástupcom v niek-
torých prípadoch podarilo udržať mimo lénnej sústavy až do 13. storočia. Druhou 
analógiou európskych alódov sú podľa Prawera slobodné majetky neurodzených 
mešťanov (bourgeois), označované dobovou francúzštinou ako borgesies, ktoré 
boli buď zaťažené povinnosťou odvádzať nájomné (cens) ich vlastníkovi alebo 
boli od tejto povinnosti úplne oslobodené a stali sa z nich tzv. franc borgesies.70 
Ak by teda rozprávanie Filipa z Novary a Jána z Ibelinu o prvotnej deľbe lén 
a vytvorení lénnej sústavy Godefroiom z Bouillonu bolo pravdivé, neexistovali 
by žiadne zmienky o alódoch, ktoré v podmienkach dokonalého feudálneho raja 
predstavujú úplne cudzí prvok. Prawer preto zastáva názor, že ide iba o mýtus, 
vytvorený právnikmi 13. storočia a léna v skutočnosti vznikali iba postupne. A to 
najprv za panovania Godefroia z Bouillonu v podobe tzv. peňažných lén (fié en 
besans), keď v rámci kráľovskej domény nebol dostatok pôdy, a následne v po-
dobe pozemkových lén (fié en terre, fié en casau) od čias panovania Balduina I.  
a Balduina II., kedy sa postupne ustálila základná podoba lénnej sústavy, do kto-
rej sa krok za krokom začlenili aj alódy v držbe šľachticov.71 

S predstavou feudálneho raja sa potom spája aj predstava slabého panovníka, 
ktorá je dokonale vykreslená v právnej knihe Jána z Ibelinu. Ten kráľovi nepo-
nechal skoro žiadnu reálnu moc a namiesto nej mu priznal iba čestné postavenie 
najvyššieho seniora v krajine, pričom vládu mala mať pevne v rukách šľachta, 
ovládajúca kráľovskú radu a požívajúca výhody výlučnej súdnej právomoci na 
území svojich panstiev. Prawer však ponúka dôkazy o pravom opaku, ktoré vy-
vracajú zaujaté stvárnenie slabého monarchu z pera Jána z Ibelinu.

V kánonoch, ktoré boli prijaté na koncile v Nábluse v roku 1120, možno nájsť 
zmienky o pomerne rozsiahlych ingerenciách kráľovskej justície do záležitostí, 
ktoré dovtedy spadali do pôsobnosti zemepanských súdov. Kánon XXIV zveril 

69 K tomu pozri heslá „Alod“ a „Alodifikace“ v: Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopaedie 
obecných vědomostí. První díl. A-Alpy. Praha: J. Otto, 1888, s. 943-944.

70 PRAWER, J.: Crusader Institutions, s. 11-12, 350-352.
71 Tamže, s. 10, 12-15; PRAWER, J.: Social Classes in the Latin Kingdom, s. 129-133.
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prípady maloletých páchateľov, prichytených pri páchaní trestného činu na úze-
mí zemepána, do pôsobnosti kráľovskej rady. Prawer v tom vidí prejav „ducha 
monarchie“, keďže pridelením týchto prípadov kráľovskej rade sa eliminovala 
hrozba udelenia trestu smrti na zemepanskom súde, čím si kráľ plnil svoju úlohu 
ochrancu vdov, sirôt a utláčaných, ku ktorej sa zaviazal v korunovačnej prísahe, 
a ktorá panovníkom vyplýva aj z dávnej biblickej tradície. Kánon XXV následne 
zveril výkon práva meča vo veciach krádeží a rozhodovanie vo veciach juris-
dikčných sporov, kedy bol šľachtic pristihnutý pri krádeži na území iného ze-
mepána, opäť do rúk kráľovskej rady. Prawer v tom vidí snahu zmierniť dopady 
kánonu XXIII, ktorý ustanovoval kruté mrzačiace tresty pre zlodejov urodzeného 
i neurodzeného pôvodu, a to tým, že rozhodovanie sa zverilo do rúk kráľovskej 
rady a nie do rúk zemepanského súdu.72 Tak významné zásahy kráľovskej moci 
do výlučnej pôsobnosti zemepanských súdov a ich akceptácia zo strany šľachty 
je v ostrom kontraste s tým, čo vo svojej právnej knihe spomína Ján z Ibelinu. 
Prawer je preto presvedčený, že monarchia v 12. storočí nebola ani zďaleka tak 
slabá, ako ju vykresľujú právnici 13. storočia. Ďalším dôkazom toho je podľa 
neho aj prax uzatvárania medzinárodných zmlúv medzi jeruzalemským kráľom 
a talianskymi námornými republikami, ktoré platili bez výnimky na území celé-
ho Jeruzalemského kráľovstva, ako aj existencia regálnych práv ako bolo právo 
raziť mince, otvárať vlastný prístav či vyberať mýta a poplatky, za ktorých uzur-
povanie hrozila vazalovi strata léna.73

Prawerove závery sa však čoskoro dostali pod paľbu kritiky jeho akademic-
kých kolegov. Anglický historik Jonathan Riley-Smith vyslovil vážne pochyb-
nosti o existencii alódov v prostredí Jeruzalemského kráľovstva. Osídlenie Pa-
lestíny totiž podľa jeho názoru nebolo spontánne a mimo kontroly Godefroia 
z Bouillonu, ale naopak bolo plánovité a sledovalo jednak cieľ odmeniť vernosť 
členov vlastnej družiny, jednak zaistiť obranyschopnosť krajiny. Tento záver má 
mimo iného podporovať aj skutočnosť, že ani v prípade jediného známeho svoj-
voľného zabratia mesta Bethsan, ktoré pre seba v druhej polovici augusta 1099 
bez prítomnosti kráľa obsadil Tankred de Hauteville, neexistujú neotrasiteľné 
dôkazy o tom, že Bethsan bol alódom. Navyše Prawer podľa Riley-Smitha ne-
správne stotožňuje alód s inštitútom fié franc, t.j. s lénom, ktoré senior oslobodil 
od služobnej povinnosti. Na druhej strane však nevylučuje, že fiés francs mohli 
pochádzať z alódov. Pre túto hypotézu však podľa neho neexistujú jasné dôkazy.74

72 PRAWER, J.: Crusader Institutions, s. 15-17. Pre autentické znenie kánonov z koncilu v Nábluse 
pozri: KEDAR, B. Z. On the Origins of the Earliest Laws of Frankish Jerusalem, s. 331-334.

73 PRAWER, J.: Crusader Institutions, s. 18-19.
74 RILEY-SMITH, J.: The motives of the earliest crusaders and the settlement of Latin Palestine, 
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Ku kritike Prawerových záverov o existencii alódov sa ďalej pridáva aj Nader, 
a to s ohľadom na franc borgesies, t.j. meštianske majetky oslobodené od povin-
nosti platiť ich vlastníkovi nájomné. Nader definuje franc borgesie ako osobitnú 
kategóriu meštianskeho nehnuteľného majetku, ktorý jej pôvodný vlastník (kráľ 
v rámci kráľovskej domény a zemepán v rámci svojho panstva) od počiatku pre-
nechával meštianskemu držiteľovi oprostený od akejkoľvek povinnosti odvádzať 
mu nájomné či poskytovať mu namiesto neho akékoľvek služby, a to natrvalo 
a s účinnosťou voči všetkým ďalším nadobúdateľom tohto majetku (t. j. voči 
držiteľovým dedičom či akýmkoľvek tretím osobám). Aj franc borgesies pritom 
podliehali právomoci príslušného meštianskeho súdu pokiaľ išlo o obligatórnu 
autorizáciu úkonov scudzenia či zaťaženia nehnuteľnosti.75 Podľa Nadera je teda 
kľúčové, že vyňatie z povinnosti odvádzať nájom či službu pri franc borgesie 
nutne neznamenalo vyňatie z právomoci kráľom či zemepánom zriadeného meš-
tianskeho súdu, rovnako ako pri franc fié vyňatie zo služobnej povinnosti nut-
ne neznamenalo zánik povinností zachovávať voči seniorovi vernosť (fidelitas) 
a zaistiť jeho ochranu. Niečo také je potom nezlučiteľné s povahou alódu, pri 
ktorom dispozícia s ním nepodliehala žiadnej autorizácii zo strany pozemko-
vej vrchnosti a jeho vlastník nie je viazaný žiadnymi povinnosťami voči tretím 
osobám. Preto podľa Nadera franc borgesies a fiés francs nemožno stotožňovať 
s alódmi. V právnych knihách 13. storočia navyše neexistuje žiadna zmienka 
o alódoch, čo Nader považuje za zvláštne vzhľadom na skutočnosť, že ak vteda-
jšie právo poskytovalo ochranu iným vlastníckym vzťahom, tak aký by bol po-
tom dôvod na neposkytnutie právnej ochrany alódom. Absenciu úpravy právneho 
režimu alódov v právnych knihách 13. storočia si pritom Nader vysvetľuje tým, 
že obyčajové právo tento právny stav neuznávalo. A to aj napriek tomu, že tesne 
po dobytí Jeruzalema a položení základov Jeruzalemského kráľovstva alódy na 
krátku dobu fakticky mohli existovať ako výsledok svojvoľného privlastnenia si 
pôdy na vidieku a nehnuteľností v mestách dobyvateľmi, o čom sa v krátkosti 
zmieňujú aj viaceré dobové kroniky.76 Vo všeobecnosti je však Nader skeptický 
a existenciu alódov odmieta.

Východisko z akademického sporu medzi Prawerom a jeho odporcami do 
určitej miery ponúka Mayerov pohľad na vec. O existencii alódov v prostredí 
križiakmi ovládanej Palestíny a Sýrie Mayer nepochybuje, keďže podľa neho 
ich existenciu v Jeruzalemskom kráľovstve, Tripoliskom grófstve a Cyperskom 
kráľovstve Prawer a Jean Richard preukázali dostatočne dôveryhodne. Na druhej 
strane však dáva za pravdu aj Riley-Smithovi keď tvrdí, že fié franc je aj napriek 

RILEY-SMITH, J.: The Feudal Nobility, s. 7.
75 NADER, M.: Burgesses and Burgess Law, s. 75, 82.
76 Tamže, s. 83-86. Porovnaj s: PRAWER, J.: Crusader Institutions, s. 240-262.
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vyňatiu zo služobnej povinnosti ešte stále lénom, a to aj napriek tomu, že sa jeho 
právny režim blíži podstate alódu. Mayer zastáva názor, že v právnych knihách 
a dobových listinách je dostatok dôkazov, ktoré preukazujú existenciu alódov 
popri fiés francs, a to aj napriek tomu, že výskyt alódov v praxi nebol obzvlášť 
veľký. Proces vzniku lénnej sústavy opisuje ako pozvoľný, v rámci ktorého ne-
možno preukázateľne vylúčiť svojvoľné zaberanie pôdy niektorými križiackymi 
dobyvateľmi, pričom však nie je dôvod pochybovať o premyslenosti postupu 
Godefroia z Bouillonu pri tvorbe nových lén.77

Napriek existujúcim rozporom medzi historikmi možno dôjsť k záveru, že 
obraz slabého kráľa v područí omnipotentnej šľachty, zachytený na stránkach 
právnych kníh Filipa z Novary a Jána z Ibelinu, úplne nezodpovedá stavu, 
ktorý v Jeruzalemskom kráľovstve existoval v čase jeho vzniku a v priebehu  
12. storočia. Prawerova interpretácia transferu politických zvyklostí a feudál-
nych inštitútov z Európy do Svätej zeme a ich vplyv na následné formovanie je-
ruzalemskej monarchie pomerne presvedčivo preukazujú, že rozprávanie Filipa 
z Novary a Jána z Ibelinu odráža stav monarchie v 13. storočí a nie v 12. storočí. 
Toto tvrdenie ďalej podporujú aj dôkazy o významných zásahoch jeruzalem-
ských kráľov do pôsobnosti zemepanských súdov a o ich suverénnom postavení 
v oblasti medzinárodných vzťahov a domáceho hospodárstva, ktoré mimo iné 
ovplyvňovali aj uplatňovaním svojich regálnych práv. Ak potom opomenieme 
nejednotu historikov v otázke existencie alódov, tak v neprospech dogmy o „čis-
tom feudalizme“ a príbehu o ustanovení feudálneho raja jeruzalemskej šľachty 
Godefroiom z Bouillonu svedčí aj preukázateľne pozvoľné sformovanie lénnej 
sústavy, na ktorom sa novodobí historici v zásade zhodujú alebo ho aspoň nepo-
pierajú.78

2.2.2 Súdny systém Jeruzalemského kráľovstva – 
jediné zrnko pravdy?

Na záver nám ostáva zamyslieť sa nad pravdivosťou rozprávania Jána z Ibelinu 
o tom, ako Godefroi z Bouillonu po položení základov právneho systému vytvo-
ril v Jeruzaleme dva svetské súdy, a to kráľovskú radu pre šľachtu a meštiansky 
súd pre neurodzené meštianstvo. Aj táto časť príbehu o zásluhách prvého vladára 
Jeruzalema sa stala terčom kritiky historikov v druhej polovici 20. storočia. Pra-
wer zastáva názor, že Jánovi z Ibelinu možno veriť len pokiaľ ide o vytvorenie 

77 MAYER, H. E.: Dějiny křížových výprav, s. 182-183.
78 Porovnaj napríklad: Tamže, s. 188-190; TYERMAN, CH.: Svaté Války, s. 203-205.



 

86

MÝTY O PRÁVE, MÝTY V PRÁVE

šľachtického práva  a kráľovskej rady, keďže je prirodzené, že šľachta si vzhľa-
dom na vazalské vzťahy k seniorom a s nimi spojené vojenské povinnosti so 
sebou niesla aj svoje zvyklosti a obyčaje a ustanovujúce zhromaždenie šľachti-
cov a ostatných účastníkov prvej križiackej výpravy bolo v zásade základom pre 
kráľovskú radu. Pokiaľ však ide o meštianske právo a meštiansky súd, tak Prawer 
pochybuje o tom, že by Godefroi z Bouillonu v tak krušných časoch tesne po do-
bytí Jeruzalema mal čas na to, aby vytvoril osobitný súd a korpus práva pre neu-
rodzených obyvateľov nového kráľovstva. Je preto podľa neho oveľa pravdepo-
dobnejšie, že neurodzení príslušníci meštianskej vrstvy v Jeruzaleme spadali pod 
právomoc kráľovho zástupcu, ktorým bol kastelán (castellanus) alebo vikomt 
(vicecomes), disponujúceho sumárnou právomocou nad týmito osobami. Svoje 
stanovisko Prawer podporil zmienkou z právnej knihy Livre au Roi z prelomu  
12. a 13. storočia, podľa ktorej konstábl Jeruzalemského kráľovstva ešte i v tom-
to období stále vykonával súdnu právomoc nad mešťanmi v kráľovskom vojsku.79

Prawerovu rezolútnosť pri formulovaní záverov však odmieta Nader, kto-
rý ponúka alternatívny výklad rozprávania Jána z Ibelinu. Aj Nader čiastočne 
uznáva, že právnikom 13. storočia nemožno plne dôverovať, pretože ich opis 
sformovania svetského súdnictva má podľa neho tendenciu koncentrovať vývoj 
trvajúci niekoľko dekád do krátkeho obdobia vlády Godefroia z Bouillonu, čím 
predovšetkým v otázke meštianskeho súdnictva nevyhnutne dochádza ku skres-
leniu komplexného vývoja zloženia a právomoci meštianskych súdov. Nader 
však s Prawerom nesúhlasí pokiaľ ide o datovanie vzniku meštianskych súdov. 
Aj keď sa zloženie a právomoci meštianskych súdov naplno rozvinuli a ustálili až  
v 13. storočí, listiny z počiatku 12. storočia preukazujú, že meštiansky súd v Je-
ruzaleme efektívne fungoval už prinajmenšom v roku 1120. Z tohto roku to-
tiž pochádza listina o potvrdení kráľovského dekrétu jeruzalemským vikomtom 
a prísažnými svedkami z radov jeruzalemských mešťanov, na základe ktorej si 
možno utvoriť predstavu o prvotnom zložení meštianskeho súdu v Jeruzaleme. 
Z roku 1125 potom pochádza prvá zmienka o súdnej autorizácii predaja meš-
tianskeho nehnuteľného majetku (borgesie), čo bolo vo svojej podstate jednou 
zo základných činností, vykonávaných meštianskymi súdmi. Dobové listiny tak 
podľa Nadera jasne preukazujú, že už počas prvých dekád 12. storočia v Jeruza-
leme existoval meštiansky súd, zložený z kráľom menovaného vikomta a prísaž-
ných svedkov a porotcov, ktorý plnil súdne, administratívne i poradné úlohy pri 
tvorbe práva. Z rozprávania Jána z Ibelinu teda Nader zavrhuje iba tú časť, podľa 
ktorej už za Godefroia z Bouillonu existoval meštiansky súd v každom meste 

79 PRAWER, J.: Crusader Institutions, s. 255. O súdnych a administratívnych právomociach kon-
stábla nad príslušníkmi vojska pozri aj: LA MONTE, J. L.: Feudal Monarchy, s. 118-119.
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kráľovstva. No o založení meštianskeho súdu v samotnom Jeruzaleme pochyb-
nosti nemá.80

Celkovo teda možno konštatovať, že ak chcel Ján z Ibelinu navodiť dojem, že 
už v čase založenia Jeruzalemského kráľovstva existoval funkčný súdny systém, 
zohľadňujúci stavovské usporiadanie križiackej spoločnosti, tak jeho rozpráva-
nie je v určitých ohľadoch nepochybne pravdivé. Jánovi z Ibelinu môžeme veriť 
pokiaľ ide o existenciu kráľovskej rady a meštianskeho súdu v Jeruzaleme už 
počas prvých dvoch dekád po založení kráľovstva. Dobové kroniky i súčasní his-
torici sa v zásade zhodujú, že zhromaždenie vodcov a účastníkov prvej križiackej 
výpravy, ktoré zvolilo Godefroia z Bouillonu za prvého vládcu Jeruzalema, bolo 
vo svojej podstate základom kráľovskej rady, ktorá sa v priebehu 12. a 13. sto-
ročia ďalej rozvinula do podoby, v akej ju potom poznali Filip z Novary a Ján 
z Ibelinu.81 Naderova podrobná analýza dobových listín a na nej založená alter-
natívna interpretácia rozprávania Jána z Ibelinu následne dosvedčuje existenciu 
meštianskeho súdu v Jeruzaleme prinajmenšom už v roku 1120, teda tesne po 
založení Jeruzalemského kráľovstva. Niet teda pochýb, že základy sústavy svet-
ského súdnictva boli položené už za vlády prvých troch jeruzalemských kráľov. 
Ján z Ibelinu však nebol korektný keď niekoľko desaťročí trvajúci vývoj svet-
ského súdnictva Jeruzalemského kráľovstva vtesnal do krátkeho obdobia vlády 
Godefroia z Bouillonu, čím nutne skreslil pohľad nasledujúcich generácií histori-
kov na danú problematiku. Prikrášlenie reality, ktorého sa Ján z Ibelinu vo svojej 
právnej knihe dopustil, sa nakoniec historikom podarilo skorigovať až v priebehu 
20. storočia.

80 NADER, M.: Burgesses and Burgess Law, s. 130-131, 138-141, 202.
81 LA MONTE, J. L.: Feudal Monarchy, s. 88-91; MAYER, H. E.: Dějiny křížových výprav, s. 191; 

RICHARD, J.: The Political and Ecclesiastical Organization of the Crusader States, s. 212-213. 
Z dobových kroník opisujúcich zhromaždenie šľachticov, ktorí zvolili Godefroia z Bouillonu za 
„ochrancu Božieho hrobu“ (Advocatus Sancti Sepulchri), spomeňme najmä anonymnú kroniku 
Gesta francorum et aliorum Hierosolymitanorum či kroniku Raymonda d´Aguillers Historia 
francorum qui ceperunt Jerusalem. Pre relevantné výňatky o volebnom zhromaždení pozri na-
príklad: KREY, A. C. (ed.): The First Crusade. The Accounts of Eye-Witnesses and Participants. 
Princeton: Princeton University Press, 1921, s. 262-264. Pre výňatok z neskoršej kroniky ar-
cibiskupa Viliam z Týru Historia rerum in partibus transmarinis gestarum o voľbe Godefroia 
z Bouillonu pozri napríklad: BRUNDAGE, J.: The Crusades: A Documentary History. Milwau-
kee: Marquette University Press, 1962, s. 70-73.
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3. Záver

Do akej miery teda Filip z Novary a Ján z Ibelinu na stránkach svojich právnych 
kníh z polovice 13. storočia tvorili mýty a do akej miery opisovali skutočnosť? 
Odpoveď na túto otázku sa bude pri jednotlivých častiach rozprávania týchto 
stredovekých právnikov líšiť, pretože povaha ich opisu prechádza od účelových 
fabulácií až k relatívne dôveryhodným faktom.

V otázke legendárneho kódexu Les Letres dou Sepulcre sa historici v zásade 
zhodujú na závere, že s najväčšou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou ide 
o mýtus, ktorý vytvoril Filip z Novary. Umiestnením fiktívneho zákonodarstva 
Jeruzalemského kráľovstva do Chrámu Božieho hrobu, najposvätnejšieho miesta 
celého kresťanského sveta, sa Filip z Novary snažil poskytnúť božskú legitimitu 
a sankciu svojim aristokratickým predstavám o ideálnej stavovskej spoločnos-
ti a ústave. Tie metaforicky vyjadril vo svojom rozprávaní o procese sprístup-
ňovania právneho kódexu, ktorý bol postavený na princípe nezastupiteľnosti 
a vzájomnej kooperácii jeho jednotlivých stavovských strážcov tak, ako je to 
typické pre klasické stavovské monarchie, v ktorých panovník bez súhlasu sta-
vov nezmôže nič. Zdôrazňovanie tradície spisovania jeruzalemských zákonov, 
obyčají a zvyklostí možno hodnotiť dvojako. Jednak ako prejav lojality Filipa 
z Novary voči svojim aristokratickým patrónom z rodu Ibelinovcov, ktorí v po-
lovici 13. storočia presadzovali prechod od ústne tradovaného práva k písané-
mu právu, a jednak ako jeho vlastný príklon k tomuto súvekému progresívnemu 
trendu. Za jednoznačný prejav autorovej obrazotvornosti potom možno označiť 
opis umeleckého vyhotovenia legendárneho právneho kódexu, pre ktorého vznik 
v podmienkach 12. storočia neexistovali adekvátne podmienky, ďalej nástoje-
nie na jeho strate pri páde križiackeho Jeruzalema v roku 1187, čomu odporujú 
záznamy vo viacerých dobových prameňoch, a taktiež zmienku o podriadení sa 
cirkvi autorite svetského práva, ktorá je vo svetle politiky pápežov a katolíckej 
cirkvi v období 12. a 13. storočia viac ako nepravdepodobná. Na dôveryhodnosti 
rozprávania Filipa z Novary nakoniec nič nepridalo ani uvedenie zdrojov autoro-
vých informácií, pretože tými mali byť osoby, ktoré v čase spísania jeho právnej 
knihy s najväčšou pravdepodobnosťou už ani nemohli byť nažive.

Aj predstava feudálneho raja jeruzalemskej šľachty, ktorú nám Filip z No-
vary a Ján z Ibelinu zanechali vo svojich právnych knihách, je z väčšej časti 
skôr vyjadrením zbožných prianí samotných autorov, než opisom skutočnosti. 
Prawer pomerne jednoznačne preukázal, že tradíciou jeruzalemskej šľachty, 
ktorej pôvod treba hľadať v prostredí vrstiev nižšej európskej šľachty, nebola 
svojvôľa a anarchia, ale práve naopak akceptácia jasne definovaných a hierar-
chicky usporiadaných seniorsko-vazalských vzťahov, ktoré zastrešoval kráľ ako 
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zjednocujúci element celého politického spoločenstva v rámci hraníc Jeruzalem-
ského kráľovstva. Kráľ pritom v počiatkoch kráľovstva a v priebehu 12. storočia 
rozhodne nebol voči šľachte bezmocný, o čom svedčia jeho zásahy do zeme-
panskej súdnej právomoci a silné postavenie v oblasti medzinárodných vzťahov 
a domáceho hospodárstva. Aj po postupnom zosilnení postavenia šľachty, ktoré 
nastalo v dôsledku nahradenia systému dočasnej držby lén systémom dedičných 
lén v 30. rokoch 12. storočia, sa králi ešte vždy pokúšali vymôcť si svoju autoritu 
uplatnením práva na konfiškáciu lén či zasahovaním do výberu manžela pre de-
dičku léna.82 Nezodpovedaná však aj naďalej ostáva otázka, či v Jeruzalemskom 
kráľovstve existovali alódy. Pre potreby nášho bádania však hľadanie odpovede 
na túto otázku nie je až tak rozhodujúce, keďže historici v zásade uznávajú, že 
pozvoľný vývoj lénnej sústavy je oveľa pravdepodobnejší než jej jednorazové 
vytvorenie Godefroiom z Bouillonu na prelome 11. a 12. storočia.

Aristokratickým právnikom 13. storočia však nemožno uprieť, že pri opise 
vzniku sústavy svetského súdnictva v križiackom Jeruzaleme vychádzajú z prav-
divých skutočností. Základy kráľovskej rady a meštianskeho súdu v Jeruzaleme 
boli skutočne položené už počas prvých dvoch dekád existencie Jeruzalemského 
kráľovstva. Rozprávanie Jána z Ibelinu možno preto považovať za tendenčné iba 
v tom smere, že komplexný a desaťročia trvajúci vývoj týchto súdnych inštitúcií 
v samotnom Jeruzaleme i celom kráľovstve skoncentroval do krátkeho obdobia 
vlády Godefroia z Bouillonu s úmyslom vytvoriť ilúziu dokonalého a plne funkč-
ného súdnictva, existujúceho od prvého dňa ustanovenia križiackeho panstva vo 
Svätej zemi.

Na tomto mieste je potom vhodné zamyslieť sa nad motiváciou Filipa z No-
vary a Jána z Ibelinu, ktorá ich viedla ku vytvoreniu viacerých mýtov o ústav-
nom a spoločenskom zriadení Jeruzalemského kráľovstva. Súčasní historici sú 
v zásade zajedno v tom, že primárnou príčinou pre vznik týchto mýtov bola sna-
ha chrániť stavovské záujmy domácej jeruzalemskej a cyperskej šľachty, ktoré 
ohrozovali viaceré vonkajšie činitele. Či už v prípade snahy rímsko-nemeckého 
cisára a sicílskeho kráľa Fridricha II. o zavedenie autokratickej vlády, rovna-
ko nebezpečných mocenských ašpirácií rímskych pápežov alebo posilňovania 
vplyvu francúzskej aristokracie, prichádzajúcej s križiackymi vojskami v rámci 
výprav vedených francúzskym kráľom Ľudovítom IX. Svätým, vždy bol ohro-
zený mocenský monopol križiackej šľachty. Filip z Novary a Ján z Ibelinu preto 
ako skúsení znalci jeruzalemského obyčajového práva dali svoje schopnosti do 
služieb záujmov miestnej aristokracie, ku ktorej nakoniec sami patrili, a manipu-
láciou historických faktov a existujúcich zákonov a ústavných obyčají vytvorili 

82 TYERMAN, CH.: Svaté války, s. 206; MAYER, H. E.: Dějiny křížových výprav, s. 189-190.
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obraz dokonalej stavovskej monarchie, ktorá vo Svätej zemi existovala od nepa-
mäti, a v ktorej panovník mohol konať iba tak, ako mu to jeho urodzení poddaní 
blahosklonne dovolili. Mýtus o feudálnom raji križiackej šľachty mal byť teda 
zbraňou v rukách jeruzalemských a cyperských barónov a magnátskych rodín, 
ktorá mala otupiť akékoľvek snahy o narušenie existujúcej rovnováhy síl. V zá-
ujme objektivity nemožno opomenúť ani fakt, že jednou z motivácií mohla byť 
aj snaha o zreformovanie právneho systému presadením autority písaného prá-
va, ktoré malo nahradiť ústne tradované právne obyčaje. Skupina progresívnej 
šľachty, ale nakoniec mohla reformou rovnako sledovať svoje vlastné záujmy, 
ako to robili konzervatívni šľachtici, presadzujúci pokračovanie tradície ústne 
tradovaného obyčajového práva a kolektívnej pamäte súdu.83

Na záver ešte ostáva posúdiť, do akej miery prispeli novovekí historici  
19. a 20. storočia k mytologizácii dejín Jeruzalemského kráľovstva. U historikov 
19. storočia sme boli svedkami nekritického preberania informácií z právnych 
kníh Filipa z Novary a Jána z Ibelinu. Lipnutie na dielach stredovekej križiackej 
jurisprudencie, ktorých gloriolu dokonalosti a absolútnej vierohodnosti umoc-
ňovali zvučné mená ich autorov a bezkonkurenčný rozsah a hĺbka zaznamena-
ných poznatkov, malo nakoniec za následok, že sa stredoveké mýty o ústavnom 
a spoločenskom zriadení Jeruzalemského kráľovstva pomerne hlboko zakorenili 
v novovekej historiografii. Až kritická analýza dovtedy uskutočneného vedecké-
ho bádania a samotných primárnych prameňov viedla v druhej polovici 20. sto-
ročia k postupnému odhaľovaniu pravdivých a vymyslených pasáží v rozprávaní 
križiackych právnikov. Prehodnotenie pôvodných akademických dogiem a inter-
pretačných stereotypov nielenže posunulo naše predstavy o vývoji ústavného 
zriadenia a spoločenskej organizácie Jeruzalemského kráľovstva oveľa bližšie 
k pravde, ale odhalením ďalších problémov a medzier v našom poznaní navyše 
určilo smer výskumu pre ďalšie generácie bádateľov. Pre tých bude potom naj-
dôležitejším poučením z práce ich predchodcov uvedomenie si významu kritic-
kého prístupu k použitým prameňom, pri ktorých treba podobne ako v biblickom 
podobenstve z Matúšovho evanjelia oddeľovať fakty od mýtov rovnako ako zrno 
od pliev.

83 PRAWER, J.: Crusader Institutions, s. 9; EDBURY, P. W.: Law and Custom in the Latin East,  
s. 76-79; MAYER, H. E.: Dějiny křížových výprav, s. 192-193; TYERMAN, CH.: Svaté války, 
s. 718.
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JE KORUNA VLASTNÍKOM VŠETKEJ 
PÔDY V ANGLICKU?

Matej Mlkvý
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

 
Abstract: Article focuses on the analysis of the English common law principle 
that all land in England is owned by the Crown. In its first part the article analyses 
the structure of the feudal pyramid in its complex form which was established 
after the Norman invasion of 1066 and which is crucial to our understanding of 
the real and possessory rights to English land. In this part various types of tenures 
that have historically existed in England are identified. In its next part the article 
proceeds to the analysis of later modifications of the feudal pyramid brought by 
the major legislative interventions of 1660 and 1925 which have created the cu-
rrent form of English system of tenures. Conclusion of the article pays marginal 
attention inter alia to land that is held directly by the Crown historically as its 
demesne.  

 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnou analýzou zásady anglického common 
law, že všetku pôdu v Anglicku vlastní Koruna. V prvej časti príspevku je predme-
tom pozornosti štruktúra lénnej pyramídy v jej rozvinutej forme vytvorenej po 
normandskej invázii v roku 1066, ktorá je kľúčová pre pochopenie vecných, resp. 
držobných práv k anglickej pôde. V tejto časti sú identifikované jednotlivé typy 
lén, ktoré v Anglicku historicky existovali. V nasledujúcej časti sú predmetom 
pozornosti neskoršie zmeny lénnej pyramídy v dôsledku legislatívnych zásahov 
v rokoch 1660 a 1925, ktoré vytvorili dnešnú verziu anglického lénneho systému. 
V závere je okrajová pozornosť mimo iného venovaná aj pôde, ktorú priamo drží 
Koruna historicky ako svoj dominikál.

 
Keywords: Crown, England, land, tenure

 
Kľúčové slová: Koruna, Anglicko, pôda, léno
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1. Úvod

Azda každý právnik ktorý sa počas svojho štúdia práva zaoberal čo i len okrajovo 
anglickým právnym systémom sa stretol s výrokom, že vlastníkom všetkej pôdy 
v Anglicku je kráľ (v súčasnosti kráľovná), príp. presnejšie britská Koruna.1 Tento 
výrok sa slovenskému právnikovi podobne ako ostatným právnikom z kontinen-
tálnych jurisdikcií zdá byť prima facie nesprávny, nakoľko už len z povrchného 
skúmania anglických reálií je zrejmé, že osoby v Anglicku majú navonok všetky 
oprávnenia k pôde ako osoby žijúce na druhej strane Lamanšského prielivu. Ten-
to rozpor medzi uvedeným normatívnym pravidlom a právnosociologickou rea-
litou je pre kontinentálneho právnika len ťažko prekonateľný a väčšinu len utvrdí 
v presvedčení o zvláštnosti a exotickosti angloamerického právneho systému. 
V. Knapp vo svojom známom diele Velké právní systémy uvedené ťažkosti len 
zvýrazňuje poukázaním na to, že český (a teda aj slovenský) pojem vlastníctva 
nemá ekvivalent v anglickom právnom pojmosloví a ani v anglických právnych 
reáliách. Podľa Knappa vlastníctvo býva prekladané ako property alebo owner-
ship, adekvátne mu nezodpovedá ale ani jedno.2 Knapp vo svojom krátkom ex-
posé angloamerického vecného práva uvádza, že dôvodom, pre ktorý nemožno 
správne použiť výraz ownership vo vzťahu k pôde (na rozdiel od hnuteľných 
vecí) je, že jediným vlastníkom pôdy (owner) je Koruna. Tento systém je podľa 
Knappa „v současné době zcela zastaralý“ a jeho jediným praktickým dôsled-
kom je poskytnutie ekvivalentu k odúmrti vo vzťahu k pôde.3 Na nevypovedanú 
otázku prečo nie je teda tento systém zrušený a nahradený vzťahmi k pôde za-
loženými na rímskoprávnom základe Knapp neodpovedá. Táto otázka je o to 
pálčivejšia, že systém nebol reformovaný ani v angloamerických štátoch, ktoré 
nemajú monarchistickú formu vlády (najmä USA), len Koruna bola nahradená 
štátom ako osobitnou právnickou osobou. Záhadou teda ostáva nielen ako môže 
Koruna vlastniť všetku anglickú pôdu, ale rovnako aj pretrvávanie tohto systému 
v súčasnosti. V nasledujúcom texte sa pokúsime aspoň čiastočne osvetliť tento 
obskúrny, pre niekoho možno až ezoterický, právny mýtus.

1 K rozdielu medzi pojmom kráľ a Koruna v anglickom práve spolu s analýzou právnej povahy 
Koruny viď MLKVÝ, M.: Koncepcia koruny v britskom právnom systéme. In Míľniky práva 
v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta, 2011, s. 42-48. 

2 KNAPP, V.: Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C.H. Beck, 1996,  
s. 174. 

3 KNAPP, V.: Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C.H. Beck, 1996,  
s. 177. 
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2. Pôvod doktríny

Pôvod doktríny o vlastníctve všetkej pôdy Korunou možno nájsť v roku 1066, 
keď normandský vojvoda Viliam Dobyvateľ (v niektorých k nemu menej pria-
teľsky naladených zdrojoch označovaný aj ako Viliam Bastard) zvíťazil nad do-
mácim anglickým pretendentom na trón (resp. posledným kráľom anglosaského 
pôvodu) Haroldom Godwinsonom v bitke pri Hastingse. Pred rokom 1066 sa 
anglická pôda delila podľa povahy právneho titulu na folkland (titul bol odvo-
dený z právnej obyčaje) a bookland (titul bol odvodený z donačnej listiny), čo 
najmä v prípade folklandu nevylučovalo existenciu alodiálneho, teda pôvodné-
ho, samostatného a od panovníka neodvodeného, titulu k pôde.4 Bookland bol 
pravdepodobne viazaný na výkon určitých vojenských povinností, avšak k pl-
nému zavedeniu franského feudálneho modelu došlo až po bitke pri Hastingse. 
Vzhľadom na to, že v tejto bitke za Godwinsonom stála prakticky celá anglická 
domáca šľachta, jej pôda ako pôda zradcov prepadla Viliamovi Dobyvateľovi. 
Ten ju podľa normandského modelu znovu udelil ako léna členom svojej vojen-
skej družiny, ktorí si časť pôdy ponechali vo vlastnom užívaní (dominikál, angl. 
demesne land) a časť pôdy ďalej subinfeudalizovali ako léno svojím vazalom. 
Procesom opakovanej subinfeudalizácie sa vytvorila štruktúra lénnej pyramídy 
vedúca od panovníka stojacom na jej vrchole (lénneho suveréna) až k osobám 
priamo užívajúcim pôdu na jej spodku. Tieto osoby boli často rovnaké ako pred 
rokom 1066, len normandská feudálna pyramída bola vztýčená nad nimi. Sociál-
na zmena preto nemusela nutne byť taká veľká ako zmena v teoretickej konštruk-
cii vlastníckych vzťahov k pôde. 

Vzťah medzi seniorom a vazalom mal vo svojej podstate zmluvnú povahu, 
pri ktorej sa obe strany zaviazali k určitým trvalým, resp. opakujúcim sa po-
vinnostiam, ktorých rozsah bol, ak nie od začiatku, tak veľmi skoro regulovaný 
obyčajou. Autor prvej anglickej autoritatívnej právnej knihy Ranulf de Glanvill5 

4 BAKER, J.: An Introduction to English Legal History. Londýn: Butterworths, 2002, s. 224.
5 Oficiálny názov tejto anjstaršej anglickej právnej knihy je Tractatus de legibus et consuetudini-

bus regni Angliae (ďalej len ,,Glanvill"), ktorej autorstvo je pripisovanému vrchnému sudcovi 
(Chief Justiciar of England) počas vlády Henricha II. (1154-1189) Ranulfovi de Glanvillovi. 
Zbierka sa zaoberá najstaršími formami konania pred kráľovským súdom (curia regis) a je uni-
kátnou právnou pamiatkou o najstarších anglických zvykoch a zákonoch po normandskej invá-
zii. Bola napísaná skôr ako porovnateľná kniha škótskeho práva Regiam Maiestatem niekedy 
okolo roku 1180, keď sa Glanvill stal vrchným sudcom Anglicka. Anglický preklad tejto zbierky 
bol publikovaný v roku 1812 Johnom Beamsom a novšie spracovaný Georgom Hallom v roku 
1965. Citácie diela v tomto článku sú podľa Hallovej edície (HALL, G.: Tractatus de legibus et 
consuetudinibus regni Anglie qui Glanvilla vocatur – The treatise on the laws and customs of the 
realm of England commonly called Glanvill. Londýn: Nelson, 1965).
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to vyjadril tak, že zväzok vernosti spojený s panstvom a lénnym holdom má byť 
vzájomný tak, že pán dlží mužovi z titulu panstva rovnako ako muž dlží pánovi 
z titulu holdu s výnimkou dôstojnosti.6 Táto zmluva bola uzavretá v osobitnej 
ceremónii lénneho holdu, ktorej priebeh bližšie opisuje Glanvill, a ktorá spočí-
vala v pokľaknutí vazala a vložení jeho rúk medzi pánove a prednesením sľubu, 
že bude jeho mužom, zachová mu vernosť a pozemskú úctu, a to voči všetkým 
okrem kráľa a jeho dedičom.7 Lénny hold a následné uvedenie vazala do drž-
by8 léna nepreviedli na vazala plný vlastnícky titul k pôde, a preto lénny hold 
a uvedenie do držby nemôžu byť chápané ako scudzovacia zmluva na pôdu a jej 
následné odovzdanie. 

Aká bola právna povaha vzťahu lénneho pána a vazala k lénu v čase vzniku 
normandskej lénnej pyramídy v Anglicku je sporné. Doktrína o delenom vlast-
níctve priznávajúca lénnemu pánovi vrchné, resp. priame vlastníctvo (domini-
um directum) a vazalovi úžitkové vlastníctvo (dominium utile) bola v samotnom 
učenom práve výsledkom pomerne rozsiahlych doktrinálnych polemík, nebola 
formulovaná skôr ako ku koncu 12. storočia a každopádne nebola recipovaná do 
anglického práva.9 Anglické zemské právo vychádzalo z koncepcie, že lénny pán 

6 Glanvill IX.4. Mutua quidem debet esse dominii et homagii fidelitatis connexio, ita quod quan-
tum homo debet domino ex homagio tantum dominus debet illi ex dominio, preter solam reveren-
ciam. 

7 Glanvill IX.1. Fieri autem debet homagium sub hac forma: scilicet ut si qui homagium suum 
facere debet ita fiat homo domini sui quod fidem ei portet de illo tenemento unde homagium 
suum prestat, et quod eius in omnibus terrenum honorem servet, salva fide debita domino regi at 
heredibus suis. 

8 Prevod držby slobodných lén nastal na základe osobitnej ceremónie (livery of seisin) medzi pre-
vádzajúcim a nadobúdateľom priamo na pozemky, pri ktorej prevádzajúci odovzdal nadobúda-
teľovi nejaký symbol pozemku (napr. malý konár alebo hrudu zeme). Až do prijatia Statute of 
Frauds v roku 1677 nemusel byť tento úkon zaznamenaný v písomnej forme. Popri livery of 
seisin Statute of Uses z roku 1535 ustanovil, že listina prevádzajúca užívanie k pôde automaticky 
prevádzala aj držobný titul k pôde (tzv. bargain and sale), listina však musela byť podľa Statute 
of Enrolments registrovaná vo verejnom súdnom registri. Statute of Enrolments sa v dôsledku ne-
dokonalého znenia dala pomerne ľahko obísť kombináciou dvoch právnych úkonov – v prvom 
prevádzajúci prenajal prevádzanú pôdu nadobúdateľovi (lease) a v druhom prevádzajúci po-
stúpil na nadobúdateľa všetky svoje oprávnenia zo zmluvy (release). Ani jeden z týchto úkonov 
nemusel byť registrovaný, čo spôsobilo jeho značnú popularitu, lebo umožnil stranám prevádzať 
pôdu neverejne. V roku 1841 zákon (Conveyance by Release Act 1841) nahradil lease and relea-
se zákonným prevodom a v roku 1845 Real Property Act umožnil prevod držby len na základe 
formalizovaného písomného dokumentu vyhotovenom s pečaťou (grant). Livery of seisin ako 
najarchaickejšia forma prevodu bola zrušená v roku 1925. 

9 Podľa R. Feenstru, ktorý v tomto smere urobil rozsiahly heuristický výskum v glosách, je pou-
žitie výrazu utiliter dominus prvýkrát doložené u glosátora Pillia de Medicina, ktorý bol prvým 
glosátorom, ktorý napísal komplexnejšie glosy k Libri feudorum. Pri redakcii Pilliovho aparátu 
sa žiak gloátora Johanna Bassiana Jacobus Columbi stretol s Pilliovým výrazom utiliter dominus 
a výraz dominium utile použil vo vzťahu k osobám, ktorých in rem actio utilis sa spomína aj 
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je v držbe služieb vazala a vazal je v držbe v rámci jeho panstva (lat. in dominico 
suo, angl. in his demesne).10 Kľúčovým pojmom feudálnych vzťahov, preto nebo-
lo vlastníctvo, ale seisin (vo verbalizovanej podobe to seise), ktorého význam sa 
postupne menil od držby (faktický stav) po právo držby (právny stav).  

Držba však mohla byť vyjadrená taktiež výrazom tenure. Kniha Posledné-
ho súdu (Domesday Book) spísaná na príkaz Viliama Dobyvateľa a dokončená 
v roku 1086, ktorá poskytuje bezprecedentný obraz o štruktúre vzťahov k pôde 
ako aj o neslobodných osobách na nej pracujúcich, používa výraz tenere čas-
to v spojitosti s predložkou de. Podľa prevládajúceho názoru v právnej ako aj 
všeobecnej historiografii sa práve tenere a jeho substantizované podoby tenura 
(angl. tenure) a tenementum (angl. tenement) stali základom pre doktrínu rôz-
nych podmienených držobných práv k pôde (moderná doktrína tenures), pri 
ktorej nemá zmysel hovoriť o vlastníctve. Táto koncepcia bola spochybnená S. 
Reynoldsovou, podľa ktorej použitie tenere v rozličných gramatických podobách 
v raných prameňoch nutne neimplikuje právny titul k pôde nižší od vlastníctva 
a v Normandii odkiaľ bol tento výraz prenesený do anglického práva, sa tenere 
(držať) používa v rovnakom význame ako habere (mať).11 Obdobe aj výraz feo-
dum (angl. fee) taktiež prenesený z Normandie sa používal podľa Reynoldsovej 
na označenie slobodného a zdediteľného majetku (free and heritable property).12 
Významový posun v chápaní oboch výrazov ako aj zavedenie dovtedy málo pou-
žívaného výrazu vazal do anglického práva spája Reynoldsová so snahou o aka-
demické prepojenie anglického práva s francúzskym právom samo odvodeným 

v ďalších častiach kodifikácie. Podľa niektorých názorov už aj Azo priznal dominium utile va-
zalovi. Accursius následne termín dominium utile použil v rôznych kontextoch vo svojej glossa 
magna, pričom vazala a árendátora prirovnal k emphyteutovi (v glosse k C. 10.15.1.1.), ktorý je 
v C. 11.61.12 explicitne označený za fundorum domini. Samotné dominium utile glosátori pri-
znali manželke vo vzťahu k venu, superficiárovi, emphyteutovi a držiteľovi feuda. K tomu pozri 
bližšie FEENSTRA, R.: Les origines du dominium utile chez les glossateurs. In FEENSTRA, 
R. – LOKIN, J. – VAN DER WAL, N.: Flores legum H.J. Scheltema, Antecessori Groningano, 
Oblati. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1971. 

10 BAKER, J.: An Introduction to English Legal History. Londýn: Butterworths, 2002, s. 259. 
11 REYNOLDS, S.: Tenure and Property in Medieval England. In FOX, J. – SPRAGGON, J. (ed.): 

Historical Research, Zv. 88, číslo 242, New York: Science Publishing Group, 2015, s. 565. Do-
stupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1468-2281.12110 (navští-
vené dňa 30.05.2018).

12 REYNOLDS, S.: Tenure and Property in Medieval England. In FOX, J. – SPRAGGON, J. (ed.): 
Historical Research, Zv. 88, číslo 242, New York: Science Publishing Group, 2015, s. 568. Do-
stupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1468-2281.12110 (navští-
vené dňa 30.05.2018).
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v tejto oblasti od učeného práva (najmä z glos a komentárov k Libri Feudorum) 
v priebehu 17. storočia.13

Nesporným však je, že výraz tenure sa už aj pred 17. storočím používal síce 
vo viacerých významoch, ale pre neskorší vývoj anglického práva bolo význam-
né jeho použitie vo význame spôsobu držby léna, t.j. charakteru služieb reci-
pročne spojených s užívaním léna. Výraz fee, tak ako to uviedla Reynoldsová, sa 
zase používa na kategorizáciu lén podľa spôsobu ich dedenia. Táto klasifikácia sa 
stala základom pre jednu z najvýznamnejších anglických právnych kníh – Treati-
se on Tenures od sira Thomasa de Littletona, alter. Lyttletona (1407-1481), ktorá 
bola prvou významnou právnou knihou nenapísanou v latinčine a výraznejšie 
neovplyvnenou učeným právom. V prvej knihe klasifikuje léna (possessions) na 
základe dĺžky ich trvania na fees, resp. estates, ktoré predstavujú súbor oprávnení 
držiteľa k pôde. V druhej knihe sa Littleton zaoberá klasifikáciou lén podľa pova-
hy práv a povinností existujúcich medzi lénnym pánom a vazalom a v poslednej 
tretej rôznym inštitútom (súvisiacim napr. s častými žalobnými dôvodmi), ktoré 
neboli zahrnuté do jednej z predchádzajúcich kníh. Littletonova klasifikácia sa 
stala základom pre všetky neskoršie klasifikácie anglických držobných vzťahov 
k pôde a má významné implikácie aj pre súčasnú právnu doktrínu. Léna je možné 
samostatne klasifikovať na základe doby trvania lén alebo podľa povahy služieb. 
Predmetom záujmu v rámci tohto článku bude z dôvodov rozsahu výlučne klasi-
fikácia lén podľa povahy služieb. 

3. Pôvodná sústava lén klasifikovaných podľa 
povahy služieb

Anglické léna bolo možné deliť na základe viacerých kritérií. Sir William 
Blackstone (1723-1780) vo svojej veľmi populárnej autoritatívnej právnej kni-
he Commentaries on the Laws of England uvádza, že základným členením lén 
podľa kvalitatívneho kritéria je na slobodné a neslobodné a podľa kvantitatívneho 

13 Táto činnosť je spojená najmä s významnými dobovými anglickými historikmi (antiquaries) 
sirom Johnom Spelmanom (1594-1643) a sirom Johnom Seldenom (1584-1564), ktorí študo-
vali diela významných francúzskych právnych humanistov Jacqua Cujasa a Françoisom Hot-
manom. Anglickí historici a právnici podľa Reynoldsovej začali používať pod vplyvom týchto 
diel novú terminológiu, resp. spájali iný významový obsah s pojmami, ktoré boli v anglickom 
zemskom práve už skôr používané. REYNOLDS, S.: Tenure and Property in Medieval England. 
In FOX, J. – SPRAGGON, J. (ed.): Historical Research, Zv. 88, číslo 242, New York: Scien-
ce Publishing Group, 2015, s. 571. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
epdf/10.1111/1468-2281.12110 (navštívené dňa 30.05.2018).
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kritéria na určité a neurčité.14 Slobodné léna (free tenements) boli naviazané na 
taký druh služieb, ktoré boli primerané pre vojaka alebo slobodnú osobu ako 
napr. povinnosť slúžiť pod svojím lénnym pánom vo vojne alebo platiť určitú 
sumu peňazí. Neslobodné léna (base tenements) boli vhodné len pre roľníkov 
a poddané osoby ako napr. oranie pánovho poľa, čistenie chlievov a pod. Určité 
léna boli také, ktorých rozsah služieb bol pevne stanovený miestnou obyčajou, 
a neurčité také, ktorých rozsah závisel od ľubovôle oprávnenej osoby. Z rôz-
nych kombinácií týchto kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií následne mož-
no podľa Blackstonea dospieť k jednotlivým typom lén. Uvedené kritériá však 
samozrejme nie sú jedinými klasifikačnými kritériami a léna možno deliť aj na 
civilné a vojenské, svetské a duchovné a pod.  

Základným typom a raison d´être feudálneho systému boli vojenské léna, 
ktoré ukladali vazalovi povinnosť vykonávať vojenskú službu (lat. servitium mi-
litare, v právnej francúzštine používanej v úradnom styku service de chivaler 
alebo chivalry). Minimálna výmera vojenského léna (lat. feodum militare, angl. 
knight’s fee) bolo 12 plough-lands, čo je podľa niektorých názorov neurčitá vý-
mera meniaca sa v závislosti od lokality a bonity pôdy, ale podľa niektorých 
názorov zahŕňala 680 akrov, t.j. približne 275 ha.15 Kto držal léno v tejto veľkosti 
mal povinnosť na výzvu lénneho pána sprevádzať ho do boja počas 40 dní ka-
ždý rok. Tieto povinnosti boli proporčné k výmere vojenského léna – ak napr. 
niekto vlastnil len polovicu výmery, bol povinný nasledovať svoj pána do boja 
len počas 20 dní v roku. Oveľa viac zaťažujúce ako táto základná povinnosť boli 
vnímané vedľajšie plnenia spojené s držbou takého léna (incidents of tenure). 
Tieto zahŕňali povinnosť jednorazovo finančne prispieť lénnemu pánovi za urči-
tých okolností, ktoré Magna Charta obmedzila na prípady platenia výkupného za 
pána, ktorý padol do zajatia, platenia nákladov spojených s pasovaním najstaršie-
ho syna pána za rytiera a poskytnutie vena pre najstaršiu dcéru pána (súhrnne na-
zvané aids). Výšky aids mali byť rozumné, ale v roku 1275 bola výška v prípade 
pasovania a vena stanovená na 20 šilingov za každé vojenské léno.  

Okrem aids si však podľa Blackstonea „tyrania pánov“ (tyranny of lords)16  
vymohla aj ďalšie plnenia. Tieto zahŕňali platby za udelenie súhlasu (tzv. 

14 BLACKSTONE, W.: Commentaries on the Laws of England: In Four Books; with an Analysis of 
the Work. Additional Notes, and a Life of the Author by George Sharswood. Zv. 1. Philadephia: 
Lippincott, 1894, s. 437-438.

15 Co. Litt. 69, a.
16 BLACKSTONE, W.: Commentaries on the Laws of England: In Four Books; with an Analysis of 

the Work. Additional Notes, and a Life of the Author by George Sharswood. Zv. 1. Philadephia: 
Lippincott, 1894, s. 440.
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attornment) na prevod léna na inú osobu (fines),17 poplatok za uvedenia dediča 
zosnulého vazala do léna (relief),18 právo na výnosy z léna pokým dedič nezapla-
til relief (primer seisin),19 v niektorých prípadoch právo na najlepšie zviera alebo 
hnuteľnú vec zosnulého (heriot), právo odúmrte (escheat), právo k prepadnuté-
mu majetku v prípade spáchania zločinu (forfeiture), právo na poručníctvo nad 
dedičom zosnulého vazala, ak tento nemal v čase smrti vazala aspoň 21 rokov, 
a to až do dovŕšenia tohto veku (wardship) a právo na vybratie manželky pre 
takéhoto neplnoletého dediča (marriage alebo maritagium).20  

Vyššie opísaná rytierska služba bola základným typom vojenského léna, ale 
existovali aj iné osobitné typy vojenských lén. Pri týchto bola služba vo vojsku 
nahradená povinnosťou po primeranom upozornení, že sa nepriateľ blíži, obra-
ňovať vežu alebo určitú časť hradu patriacu lénnemu pánovi (castleguard) alebo 
povinnosťou zatrúbiť na roh za účelom vyhlásenia poplachu, ak nepriateľ vstu-
poval alebo sa chystal na vpád do Anglicka (cornage).21 Cornage bola už zo svo-
jej povahy veci najviac rozšírená na hraniciach Anglicka (pôvodne s Walesom 
a Škótskom), zatiaľ čo castleguard bol mimoriadne rozšírený na najväčšom os-
trove priamo patriacom do Anglického kráľovstva Isle of Wight nachádzajúcom 
sa blízko južných brehov hlavného ostrova. Ak vazal bol povinný vykonať vojen-
skú službu priamo kráľovi, išlo o serjeantry. Ak namiesto všeobecnej vazalskej 
povinnosti slúžiť vo vojsku kráľa ako svojho lénneho pána mal vazal vykonať 
určitú službu osobne panovníkovi (napr. niesť jeho zástavu, meč, byť jeho šam-
piónom v súdnych súbojoch, vykonávať určité úkony počas korunovácie alebo 

17 Povinnosť platiť fines vznikala len pri prevode léna a nie pre subinfeudalizácii. Keď bola mož-
nosť subinfeudalizácie lén v roku 1290 zrušená, boli zrušené aj fines pre všetkých lénnych pánov 
s výnimkou Koruny, ktorá ich vyberala až do 17. storočia. Výška fines vyberaných Korunnou 
bola zákonom z roku 1327 obmedzená na rozumnú výšku, čo bolo neskôr obyčajou fixované na 
1/3 ročných výnosov zo scudzovanej pôdy.

18 Počas vlády Henricha I. (1100-1135) bola výška relief fixovaná na 100 šilingov.
19 Právo na výnosy z pôdy medzi smrťou pôvodného vazala a následné uvedenie do držby nového 

potom ako zaplatil relief (primer seisin) bola pre všetkých lénnych pánov s výnimkou Koruny 
zrušená v roku 1267. Koruna mala príjem z primer seisin až do 17. storočia. 

20 Jedným zo stálych princípov kánonického práva aplikovaného samozrejme aj v Anglicku je nut-
nosť súhlasu oboch snúbencov so vstupom do manželského zväzku, ktorý nemôže byť nahrade-
ný súhlasom inej osoby, a teda ani poručníka v tomto prípade. Ak však poručenec (neplnoletý 
dedič vazala) odmietol snúbenca, ktorého mu vybral jeho poručník (t.j. feudálny pán), mal pán 
nárok na hodnotu manželstva (valorem maritagii), ktorej veľkosť bola určená porotou alebo 
sumou, ktorú by iná osoba bona fide zaplatila poručníkovi za súhlas s takým zväzkom. Ak sa 
neplnoletý poručenec oženil bez súhlasu poručníka, bol povinný zaplatiť pánovi dvojnásobok 
tejto sumy (duplicem valorem maritagii). BLACKSTONE, W.: Commentaries on the Laws of 
England: In Four Books; with an Analysis of the Work. Additional Notes, and a Life of the 
Author by George Sharswood. Zv. 1. Philadephia: Lippincott, 1894, s. 443.

21 BACON, M.: A New Abridgment of the Law. 6. vzdanie. Zv. 6. Londýn: Strahan, 1807, s. 499.
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zastávať určité dvorské úrady) išlo o grand serjeantry (per magnum servitium). 
Ak mal vazal povinnosť dodať určité zbrane ako napr. luky, šípy, meče, oštepy, 
išlo o petty serjeantry (parvum servitium regis).22 Vo všeobecnosti boli s tými-
to osobitnými typmi vojenských lén spojené rovnaké vedľajšie povinnosti ako 
v prípade rytierskych lén, existovali však aj určité výnimky (napr. vazal v grand 
serjeantry nemusel platiť aids a relief bola vyrátaná z ročného výnosu léna).23 

Vojenské léna sa čoskoro po ich zavedení v Anglicku stali obsolentnými, lebo 
rytierska služba bola potrebná len prechodne a aj to bola časovo obmedzená. 
Možnosť scudziť a zdediť léna (ktorá sa vytvorila čoskoro po vytvorení lénnej 
sústavy) zase nedávala feudálnemu pánovi žiadne garancie vo vzťahu ku kvalite 
výkonu vojenských povinností, ktoré mohli byť dokonca za určitých okolností 
úplne vylúčené (napr. keď léno prešlo dedením alebo scudzením na ženy, deti, 
osoby vysokého veku alebo kláštory, príp. ak léno bolo rozdelené na také malé 
časti, že bolo potrebné zabezpečiť len zlomok rytierskej služby). Aj keď Glanvill 
uvádza, že vazali iných pánov ako kráľa majú teoreticky povinnosť bojovať za 
svojho pána v súkromných vojnách,24 ani v dobe spísania tejto prvej autoritatívnej 
právnej knihy to nezodpovedalo anglickej realite.25 Prakticky jediný lénny pán, 
ktorý využíval vojenské povinnosti vazalov bol samotný kráľ, ale je sporné či 
bola akákoľvek armáda po normandskej invázii zostavená len na základe takejto 
brannej či lénnej insurekcie bez použitia žoldnierov. Posledná branná insurekcia 
nastala v roku 1327.26 Odpoveďou na tieto problémy bolo zavedenie možnosti 
vykúpiť plnenie vojenských povinností zaplatením štítovného (scutage), ktorého 
základná sadzba sa vyhlasovala vždy na začiatku brannej insurekcie a výška pre 
konkrétneho vazala závisela od počtu rytierov, ktorých mal vazal zaobstarať pre 
svojho lénneho pána. Už v dobe vlády Edvarda I. (1272-1307) štítovné praktic-
ky úplne nahradilo vojenskú službu.27 Od 14. storočia samotné scutage sa stalo 
obsolentným a bolo prakticky nahradené inými formami zdaňovania, ktoré na 
rozdiel od scutage zabezpečovali Korune pravidelný príjem a nepodliehali deval-
vácii v dôsledku fixácii sadzieb na základe obyčaje.  

22 Podľa niektorých názorov nemuselo ísť len o dodanie vecí vojenského charakteru ale aj iného. 
Z tohto dôvodu niektorí autori zaraďujú petty serjeantry medzi civilné léna.

23 BLACKSTONE, W.: Commentaries on the Laws of England: In Four Books; with an Analysis of 
the Work. Additional Notes, and a Life of the Author by George Sharswood. Zv. 1. Philadephia: 
Lippincott, 1894, s. 446.

24 Glanvill IX, 1. 
25 BAKER, J.: An Introduction to English Legal History. Londýn: Butterworths, 2002, s. 228. 
26 BAKER, J.: An Introduction to English Legal History. Londýn: Butterworths, 2002, s. 228.
27 STOEBUCK, W. – WHITMAN, D.: Law of Property (Hornbooks). St. Paul: West Group, 2000, 

s. 19. 
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Popri vojenských lénach existovali aj iné slobodné léna. Cirkevné a monas-
tické korporácie držali léna typicky ako duchovné léna. Tieto existovali v dvoch 
formách – ak povinnosť duchovného vazala bola daná určito (typicky povinnosť 
sláviť pravidelne bohoslužby za spásu a Božiu pomoc pre lénneho pána alebo roz-
dať almužnu v určitej výške), išlo o léno držané za divine service. Ak povinnosť 
duchovného vazala bola obmedzená len na všeobecnú a bližšie nešpecifikovanú 
povinnosť modlitieb za lénneho pána a jeho či už mŕtvych alebo živých dedičov, 
išlo o léno držané vo frankalmoin, resp. free alms. Väčšina starodávnych rádov, 
kongregácií, dobročinných nadácií a farností držali léna práve ako frankalmoin. 
Po roku 1290 (t.j. po prijatí zákona Quia Emptores, ktorý v Anglicku zakázal 
subinfeudalizáciu) už tieto léna udeľoval len panovník a Blackstone spomína, že 
v čase spísania jeho diela (1765-1769) boli tieto léna už obsolétne.28 

Reziduálnym typom slobodných lén bolo socage (lat. socagium), ktoré za-
hŕňalo všetky slobodné léna držané inak ako za vojenské alebo duchovné služby. 
Etymologický pôvod názvu je odvodený z latinského soca, t.j. pluh, čo Blacksto-
ne dáva do súvisu s tým, že pôvodne v starobylých časoch bol vazal povinný vy-
konávať pre pána poľnohospodárske služby (oranie, siatie a žatie). Veľmi skoro 
však vazali začali namiesto týchto služieb platiť ročnú rentu, čo sa pre tento typ 
léna stalo charakteristickým. Spoločným pojmovým znakom socage je držba za 
akúkoľvek istú a určitú službu (by any certain and determinate service).29 Povaha 
hlavných a vedľajších služieb mohla byť určená všeobecne anglickým zemským 
právom (common socage) alebo upravená miestnou obyčajou, ktorá mala pred 
všeobecným zemským právom prednosť (customary socage). Príkladom takejto 
obyčajovej socage je napr. gavelkind, ktorý predstavuje osobitnú formu držby 
léna v socage v grófstve Kent (na ktorú sú naviazané určité privilégiá) a burgage, 
ktorý predstavuje držbu léna v socage v kráľovských mestách (boroughs).30 

Okrem vyššie uvedenej tzv. slobodnej a všeobecnej socage (free and common 
socage) existovali aj neslobodný druh socage, tzv. villein socage. Išlo o druh 
neslobodného léna (base tenure), pri ktorom síce vazal (na tejto úrovni lénnej 
pyramídy poddaný) vykonával poddanské povinnosti prevažne poľnohospodárs-
keho charakteru, no ich rozsah bol presne stanovený. Išlo prevažne o poddaných, 
ktorí patrili k tzv. starobylým panstvám, t.j. panstvám, ktoré v čase vlády Viliama 

28 BLACKSTONE, W.: Commentaries on the Laws of England: In Four Books; with an Analysis of 
the Work. Additional Notes, and a Life of the Author by George Sharswood. Zv. 1. Philadephia: 
Lippincott, 1894, s. 446.

29 BLACKSTONE, W.: Commentaries on the Laws of England: In Four Books; with an Analysis of 
the Work. Additional Notes, and a Life of the Author by George Sharswood. Zv. 1. Philadephia: 
Lippincott, 1894, s. 440.

30 Borough sa od ostatných miest vyznačovala tým, že mohla vysielať svojich zástupcov do parla-
mentu. 
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Dobyvateľa boli v držbe Koruny (tzv. tenure in ancient demesne). Základným 
typom neslobodného léna boli léna v úplnom poddanstve (pure villeinage), pri 
ktorých rozsah poddanských povinností nebol presne fixovaný a líšil sa v závis-
losti od obyčají jednotlivých panstiev. Právny titul týchto poddaných k pôde pa-
triacej k panstvu nebol na rozdiel od slobodných lén odvoditeľný z listiny preu-
kazujúcej udelenie léna Korunou alebo iným feudálnym pánom, ale len výpisom 
zo záznamov zemepanského súdu (copy of court roll entry). Práve v dôsledku 
takéhoto formálneho preukázania držobného oprávnenia k pôde poddanými, sa 
tento typ poddanskej držby väčšinou, v právnej literatúre, označuje ako copyhold. 

4. Neskoršie modifikácie lénneho systému

Prvým zo zásadnejších zásahov do vyššie spomenutého feudálneho modelu bolo 
prijatie zákona Quia emptores terrarum v roku 1290. Tento zákon zakázal su-
binfeudalizáciu lén v Anglicku. Už okolo roku 1100 bola zakotvená povinnosť 
lénnych pánov prijať a uviesť dediča vazala do držby léna poručiteľa, čo bolo 
nasledované právom scudziť léna už počas života.31 V režime plnej dedičnosti 
a scudziteľnosti lén bolo pre vazalov výhodnejšie léno ďalej subinfeudalizovať 
ako ho v celosti previesť na inú osobu, čím by vlastne docielili substitúciu va-
zala z predávajúceho na kupujúceho. Subinfeudalizácia mohla predávajúcemu 
vazalovi zabezpečiť príjem v budúcnosti (najmä v dôsledku vedľajších, resp. 
incidenčných práv lénneho pána) a príp. aj odúmrť. Právne postavenie kupuj-
úceho léna bolo v porovnaní so substitúciou nezmenené a jedinou poškodenou 
osobou bol lénny pán predávajúceho vazala. Ak by totiž vazal zomrel v držbe 
léna a zanechal len maloletého dediča, jeho poručníkom by sa stal automaticky 
feudálny pán, ktorý by z tohto titulu získal aj právo na všetky výnosy z léna počas 
neplnoletosti. Ak však vazal subinfeudalizoval léno za kúpnu sumu a formálne 
za nejakú bezvýznamnú službu, lénny pán predávajúceho vazala mal oprávnenia 
len vo vzťahu k tejto bezvýznamnej službe. So zvyšujúcim sa počtom vazalov 
a rozmachom lénnej pyramídy sa taktiež znižovala faktická možnosť odúmrte. 
Zákonodarnou reakciou na tento vývoj bolo práve prijatie zákona Quia emptores 
terrarum, ktorý zakázal subinfeudalizáciu a určil substitúciu ako jedinú formu 
scudzenia léna bez povinnosti zaplatiť fine. V priebehu stáročí mal tento zákon 
za následok úplnú redukciu lénnej pyramídy odstránením stredných vrstiev lén-
nych pánov, t.j. vazalov Koruny, ktorí mali sami vazalov do podoby, že sa dnes 

31 BIRKS, P.: English Private Law. Zväzok 1. Oxford: Oxford University Press, 2000, s. 224-225.
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predpokladá, že každá osoba drží léno priamo od Koruny.32 Zákon Quia emptores 
terrarum je v Anglicku platný dodnes (prežil pokus o abrogáciu v roku 1968) 
a uchováva feudálny režim v suspendovanom stave.33 

Podstatným zásahom do systému lén bolo prijatie zákona o zrušení vojen-
ských lén (Tenures Abolition Act, niekedy známy aj ako Statute of Tenures) 
v roku 1660. Krátko po reštaurácii monarchie v Anglicku po vláde Olivera Crom-
wella sa parlament pokúsil zredukovať feudalizmus a odstrániť právo Koruny 
vyžadovať participáciu určitých osôb v armáde. Za týmto účelom boli vojenské 
a duchovné léna s výnimkou frankalmoin a do určitej miery aj grand serjeantry 
premenené na socage. Neslobodné formy lén (najmä copyhold) ostali zachované 
v úplnosti. Výpadok príjmov Koruny zo zrušenia nielen vojenských povinností, 
ale aj väčšiny vedľajších (incidenčných) práv lénnych pánov mala nahradiť nová 
daň na alkohol, ktorá mala zabezpečiť Korune ročný príjem 100 000 libier. Po 
reforme v roku 1660 sa hlavným spôsobom držby slobodného léna stalo slobod-
né socage, ktoré síce bolo naviazané na formálnu vernosť (fealty) a platbu určitej 
fixne stanovenej renty, táto však bola zanedbateľná, resp. len nominálna.34 Pre 
všetky praktické účely teda vazal už v 17. storočí držal léno vo free and common 
socage bez recipročnej povinnosti voči svojmu lénnemu pánovi (v tomto obdo-
bí už takmer vždy len voči Korune) a pre lénneho pána bolo najvýznamnejším 
právom vo vzťahu k socage odúmrť ako jedno z vedľajších (incidenčných) práv, 
ktoré ostalo zachované.35

Stav, pri ktorom väčšina lén bola držaná v slobodnom socage (marginálne aj 
v grand serjeantry a frankalmoin) alebo neslobodnom copyholde trval do prijatia 
súboru zákonov, ktoré zásadným spôsobom zmenili podobu anglického pozem-
kového práva v roku 1925. V tomto roku boli zrušené všetky vedľajšie incidenč-
né práva vrátane feudálnej odúmrti (escheat propter defectum sanguinis), ktorá 
bola nahradená oprávnením Koruny nadobudnúť oprávnenie k veciam držiteľa 
léna, ktorý zomrel bez zanechania závetu a dedičov (bona vacantia).36 Zákon pri 
grand serjeantry zachoval len služby honorifickej povahy37 a pokúsil sa úplne 
zrušiť frankalmoin. Či sa to zákonodarcovi aj podarilo je otázne, lebo zákon38 sa 

32 Udialo sa to najmä v dôsledku odúmrti. STOEBUCK, W. – WHITMAN, D.: Law of Property 
(Hornbooks). St. Paul: West Group, 2000, s. 20.

33 BAKER, J.: An Introduction to English Legal History. Londýn: Butterworths, 2002, s. 242. 
34 WOOD HILL, G.: The Law of Real Property in England: A Course of Lectures. Londýn: Layton, 

1808, s. 13. 
35 STOEBUCK, W. – WHITMAN, D.: Law of Property (Hornbooks). St. Paul: West Group, 2000, 

s. 20. 
36 Čl. 45(1)(d) Administration of Estates Act 1925.
37 Čl. 136 Law of Property Act.
38 Čl. 45(1)(a) Administration of Estates Act 1925.
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pokúsil frankalmoin zrušiť prostredníctvom abrogácie čl. 7 Tenures Abolition Act 
z roku 1660, ktorý ustanovil výnimky zo zrušenia vojenských lén. Problémom 
tohto postupu však je, že aj keby Tenures Abolition Act z roku 1660 neobsahoval 
čl. 7, zrušenie vojenských lén by sa žiadnym spôsobom nemohlo dotknúť fran-
kalmoin, nakoľko ide o duchovné a nie vojenské léno. Aj keby však stále existo-
valo léno frankalmoin, išlo by o relatívne marginálnu skupinu lén, lebo tieto by 
mohli byť len v držbe cirkevných korporácií, ktoré léno mali v nepretržitej držbe 
od prijatia zákona Quia emptores terrarum v roku 1290.39

Najdôležitejšou zmenou zákonodarstva z roku 1925 však bolo zrušenie neslo-
bodných lén (copyholds) a ich premena na slobodné léno socage k 1. januáru 
1926. Tieto léna však neboli odstránené jednoduchou abrogáciou, keďže niektoré 
incidenčné práva, ktoré sa viazali na copyhold mali stále peňažnú hodnotu buď 
pre držiteľa léna alebo pána. Zákonodarca preto incidenčné práva pri copyholde 
rozdelil do troch skupín – do prvej skupiny boli zaradené práva, ktoré zanikli 
spolu s účinnosťou zákona za jednorazovú náhradu, do druhej patrili dočasne 
zachované incidenčné práva,40 ktorých náhrada mala byť určená buď na základe 
dohody strán alebo na návrh ktorejkoľvek zo strán ministrom pôdohospodárstva 
a rybolovu a nakoniec do tretej incidenčné práva, ktoré boli uchované natrvalo.41 
Týmto zásahom do lénneho systému došlo dlho po faktickom zániku osobného 
poddanstva v Anglicku aj k zániku z formálnoprávneho hľadiska stále existujú-
ceho prediálneho poddanstva.

5. Záver

Od 1. januára 1926 existuje v Anglicku len slobodné léno (free and common 
socage), obmedzené grand serjeantry (vojenské povinnosti boli odstránené už 
v roku 1660 a dodnes existujú preto len ceremoniálne, resp. honorifické povin-
nosti, čo bolo potvrdené v roku 1925) a potenciálne aj frankalmoin, ktoré podľa 

39 BURN, H. – CHESHIRE, G. – CARTWRIGHT, J.: Cheshire and Burn's Modern Law of Real 
Property. Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 111. 

40 Táto skupina incidenčných práv mala byť zachovaná pôvodne do 31. decembra 1935. Ak strany 
neuzavreli dohodu, mohol o výške náhrady rozhodnúť minister pôdohospodárstva a rybolovu, ak 
bola žiadosť podaná do 31. decembra 1940, čo bolo v dôsledku druhej svetovej vojny predĺžené 
do 1. novembra 1950.

41 Do tejto skupiny patrili spoluvlastnícke práva, ku ktorým bol držiteľ léna oprávnený, akékoľvek 
právo pána léna alebo držiteľa léna k baniam, minerálom, štrkoviskám, lomom na alebo pod 
povrchom pozemku, akékoľvek práva pána vo vzťahu k jarmokom, trhom alebo poľovníctvu, 
a povinnosti vyplývajúce v súvislosti s výstavbou, udržiavaním, čistením alebo opravou akých-
koľvek hrádzí, jarkov, kanálov, morským alebo riečnym múrom, mostov, hladín, ciest a pod. 
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niektorých názorov prežilo pokus o zrušenie v roku 1925. Niekoľkostoročné pô-
sobenie zákona Quia emptores terrarum z roku 1290 spôsobilo, že už v roku 
1832 uviedla Komisia na reformu pozemkového práva vo svojej tretej správe, 
že zem je dnes držaná najčastejšie bezprostredne od Koruny (land is now most 
usually held immediately from the Crown)42 a v roku 1973 britský Court of Appe-
al vo svojom rozhodnutí vo veci Lowe‘s WT uviedol, že možnosť objavenia sa 
prostredného lénneho pána je taká vzdialená, že môže byť ignorovaná pre súčas-
né potreby (the possibility of the emergence of the mesne lord ... is one that is so 
remote that it may be wholly ignored for present purposes).43 

Jedinou pôdou v Anglicku, ktorá nie je držaná v podobe lén je zem, ktorú 
priamo drží Koruna, lebo by nebolo logicky možné, aby Koruna bola lénnym 
pánom aj vazalom sama voči sebe. Túto pôdu možno rozdeliť dnes do troch 
osobitných súborov území, ktoré však ani jedno netvorí určitý ucelený územný 
celok. Základným celkom je vlastná dominikálna pôda Koruny, tzv. Crown Es-
tate, ktorá zahŕňa mnohé pozemky umiestnené v centre Londýna, ale aj približne 
792 000 ha poľnohospodárskych a lesných pozemkov, viac ako polovicu príli-
vového pobrežného pásma Spojeného kráľovstva, morské dno Anglicka, Walesu 
a severného Írska a rôzne iné regálne práva väčšieho či menšieho hospodárskeho 
významu.44 Okrem Crown Estate existujú v Anglicku aj dve kráľovské terito-
riálne vojvodstvá, ktoré majú historický pôvod v tzv. palatinálnych grófstvach 
Lancasteru a Cornwallu. Lancasterské vojvodstvo (Duchy of Lancaster) drží od 
roku 1413 trvalo Koruna z titulu vojvodu lancasterského a zahŕňa približne 188 
km2 historicky, prevažne umiestnených v severozápadnom Anglicku.45 Príjmy 
z lancasterského vojvodstva sú hlavným zdrojom súkromných príjmov monar-
chu.46 Druhé z vojvodstiev – Cornwallské vojvodstvo, je zase tradične držané 

42 Third Report on Real Property of the Real Property Commissioners (1832). Citované podľa 
HARPUM, Ch.: Does Feudalism have a role in 21st Century Land Law? Dostupné na internete: 
http://sas-space.sas.ac.uk/3855/1/1413-1612-1-SM.pdf (navštívené dňa 28.06.2018). 

43 Re Lowe's WT [1973] 1 WLR 882,886, per Russell LJ.
44 Dostupné na internete: https://www.thecrownestate.co.uk/. V roku 1760 kráľ Juraj III. (1760-

1820) odovzdal správu Crown Estate parlamentu (resp. ministerstvu financií) výmenou za pra-
videlné každoročné platby v prospech monarchu (tzv. Civil List) a tradične bola táto dohoda 
obnovovaná každým monarchom pri korunovácii. Táto dohoda trvala až do roku 2011, keď 
Sovereign Grant Act 2011 tieto pravidelné dávky (ktorých výška však podliehala schvaľovaniu 
parlamentu, v určitých časových intervaloch a bola preto najmä pre ľavicové strany politicky 
citlivá), s účinnosťou od 1.4.2012 zmenil na každoročnú fixnú dávku (v súčasnosti vo výške  
15 %) počítanú z čistých ročných výnosov Crown Estate.

45 Dostupné na internete: https://web.archive.org/web/20110811105343/http://www.duchyoflan-
caster.com/properties-and-estates/ (navštívené dňa 29.06.2018).

46 Správu zabezpečuje nominálne osobitný člen vlády s titulom kancelár lancasterského vojvodstva 
(Chancellor of the Duchy of Lancaster), ktorý ale dnes túto správu fakticky osobne nevykonáva 
a titul je udeľovaný ako funkčný ekvivalent ministra bez portefeuille. 
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následníkom trónu,47 zahŕňa približne 550 km2 pôdy a je tradičným zdrojom príj-
mov následníka trónu.48

Záverom možno konštatovať, že Koruna v skutočnosti z právneho hľadiska 
drží všetku pôdu v Anglicku buď priamo (Crown Estate, Lancasterské vojvodstvo 
a za určitých okolností aj Cornwallské vojvodstvo) alebo nepriamo ako lénny 
suverén. Lénna pyramída je dnes samozrejme v porovnaní so svojou rozvinutou 
stredovekou podobou obmedzená len na jednu úroveň (existuje silná domnienka, 
že všetci držitelia léna ich držia bezprostredne od Koruny) a drvivá väčšina lén 
má uniformnú podobu slobodnej socage (free and common socage), s ktorou nie 
sú už dnes spojené žiadne feudálne povinnosti. Lénny systém, pri ktorom všetci 
držia pôdu od Koruny však dodnes tvorí kostru (aj keď ohlodanú) celého ang-
lického pozemkového práva, ktoré by nebolo logicky pochopiteľné bez znalosti 
jeho historickej podoby. 
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Abstract: In 1721, Montesquieu published the epistolary novel Lettres Persanes. 
The novel contains an analysis of French society and its legal system presented 
through the eyes of two Persian travellers, Usbek and Rica. Lettres Persanes tells 
a story within a story. The present paper focuses on the tale of the Troglodyte pe-
ople which Usbek tells while on route to Paris. This tale contains a sharp critique 
of the centralist tendencies in 18th century France which have their roots in the 
legal tradition.

 
Key words: Montesquieu, Lettres Persanes, Usbek, Political Centralism.

1. Introduction

The epistolary novel Lettres Persanes, published in 1721 supposedly by Pie-
rre Marteau in Cologne (but in reality in Amsterdam), was an immediate suc-
cess. This novel attempts to analyse 18th century France through the foreign 
and ingenuous eyes of two fictional travellers from Persia.1 In Lettres Persanes, 
Montesquieu makes a comparison between oriental despotism – which Usbek, 
a lawyer, is escaping under the pretext of travelling to satisfy his desire for 
knowledge – and the French monarchy. This comparison is the first denunciation 
of the French monarchy; a criticism that is only attenuated by the fictional nature 
of its Persian characters.2 It is in the letters on the Troglodytes that Montesquieu 

1 Montesquieu, Ch.: Lettres Persanes. In Oeuvres complètes, texte présenté et annoté par R. Co-
llois, I. Paris: Gallimard, 1949.

2 The real reason for Usbek’s travels is revealed to the reader in letter VIII: Usbek had been too in-
transigent when exposing vice in his home country and had provoked the jealousy of the prince’s 
ministers. The desire to expand his knowledge is a pretext, a mask, thanks to which Usbek lea-
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vigorously criticises the French monarchy for the first time. These letters are fic-
tionally dated August 1711, four years before Louis XIV died. 

Montesquieu narrates the tale of the rise and fall of the Troglodyte people 
through the eyes of Usbek who is travelling with his friend Rica from Ispahan 
to Paris. In letters XI to XVI, Usbek writes from Erzerum (Turkey) in response 
to his friend Mizra who stayed in Ispahan and who asked Usbek for his opinion 
on a moral question. In his letter, Usbek refuses «to employ purely abstract rea-
soning» and affirms that there are certain moral truths of which it is not enough 
to be convinced, rather one needs to feel them. Therefore, Usbek answers his 
friend’s question by way of a «little narrative» which is able to offer better ex-
planations than any «subtle philosophical argument»3 could.

This is how a story within the story begins: «There lived in Arabia a people 
known as the Troglodytes (…)».4

Originally, the Troglodytes had a king, a foreigner, Usbek writes. The king 
ruled with severity in order to temper the Troglodytes’ malicious nature. Tired of 
being mistreated, the Troglodytes killed the king and the entire royal family. The 
Troglodytes elected magistrates as their rulers but found them equally unbearable 
and slaughtered them, too. Freed of this yoke, they adopted individualistic mo-
rals, everyone pursued their own interests without caring for their neighbours, no 
institution was recognised, no tribunals were put in place, there was no commer-
ce. Famines and epidemics afflicted the Troglodytes and as nobody cared for the 
common good, the consequences were grave: the Troglodytes perished through 
their own injustice and wickedness.

They thus converted to a moral order centred around the common good and 
altruism; they were inspired by the example of two virtuous and upright men. 
From this moment onwards, they set up austere rules for themselves, worshipped 
the gods, respected the elderly and each Troglodyte cared for the happiness of the 
other Troglodytes:5 «Qui pourroit représenter ici le bonheur de ces Troglodytes? 
Un peuple si juste devoit être chéri des Dieux. Dès qu’il ouvrit les yeux pour les 
connoître, il apprit à les craindre; et la religion vint adoucir dans les mœurs ce 

ves his own country, where he finds himself in a life-threatening situation. Just as Montesquieu 
veils his French identity behind a Persian mask, Usbek, too, wears a mask. On the one hand, 
he escapes from despotism; on the other hand, he is a despot in his own seraglio with absolute 
power over his wives, slaves and eunuchs. This novel lacks heroic figures. Each of the mentioned 
characters reflects reality in their own letters. See Starobinski, J.: Préface in Lettres Persanes, 
pp. 20-22.

3 Montesquieu, Ch.: Lettres Persanes, XI, pp. 145-150; Cfr. Persian Letters. Oxford: OUP, 2008, 
p. 15.

4 Montesquieu, Ch.: Lettres Persanes, XI, p. 146. Cfr. Persian Letters. Oxford: OUP, 2008, p. 15.
5 Montesquieu, Ch.: Lettres Persanes, XII, p. 149.
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que la Nature y avoit laissé de trop rude. Ils instituèrent des fêtes en l’honneur des 
Dieux: Les jeunes filles, ornées de fleurs, et les jeunes garçons, les célébroient par 
leurs danses, et par les accords d’une musique champêtre. On faisoit ensuite des 
festins, où la joie ne régnoit pas moins que la frugalité».

Cupidity became unknown to them; injustice was replaced by virtue. The 
Troglodytes prospered. Their grandeur, however, was doomed not to last and 
degenerated with the increase in population. In light of this population growth, 
the Troglodytes felt the need to elect a king. They chose an elderly virtuous man. 
When news of his election reached him, his heart filled with sadness:6 «Lor-
squ’on lui envoya des députés pour lui apprendre le choix qu’on avoit fait de 
lui: A Dieu ne plaise, dit-il, que je fasse ce tort aux Troglodytes, que l’on puisse 
croire qu’il n’y a personne parmi eux de plus juste que moi! Vous me déférez la 
couronne, et, si vous le voulez absolument, il faudra bien que je la prenne. Mais 
comptez que je mourrai de douleur d’avoir vu en naissant les Troglodytes libres 
et de les voir aujourd’hui assujettis».

Shedding copious tears and speaking in a severe voice, he admonished the 
Troglodytes for allowing their virtue to become burdensome, for preferring the 
yoke of a prince and his laws to the rigour of their own customs and their sponta-
neously exercised virtue. The Lord does not like this, he warned.

The Troglodytes preferred a different yoke to the one of virtue and their natu-
ral inclination towards the common good. They chose the advantages offered by 
new riches, turned their back on the austerity of their customs and they surrende-
red their freedom to the sovereign.7

2. The Legacy of the Legal Tradition

To the detriment of the many enlightenment readings of Montesquieu’s le-
gal thought and the dominant opinion according to which his stay in England 
(1729-1731) was a main source of inspiration for his writings, a close reading 

6 Montesquieu, Ch.: Lettres Persanes, XIV, p. 153.
7 See Montesquieu, Ch.: Dossier sur les Lettres Persanes, pp. 378-379. This is the sequel to the 

tale of the Troglodytes. The elderly man is succeeded by a new sovereign. Towards the end of 
his reign, the Troglodytes decided to dedicate themselves to commerce and the arts. Virtue and 
commerce are treated as alternatives: «Voudriez-vous préférer aujourd’hui les richesses à votre 
vertu?» asks the sovereign. The Troglodytes choose commerce to benefit the State’s administra-
tion and themselves. But the king warns: «Troglodytes, dit le Roi, les richesses vont entrer chez 
vous; mais je vous déclare que, si vous n’êtes pas vertueux, vous serez un des peuples les plus 
malheureux de la Terre».
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of the Lettres Persanes allows to trace the legacy of the legal tradition in Mon-
tesquieu’s thought.8 

The narrative on the sovereignty of the Troglodyte king is a strong reference 
to the passage in the first book of Samuel in the Old Testament (I Sam 8-10)9 in 
which Israel asks for the appointment of a king. In the biblical narrative, Samu-
el’s sons turned to lucre, accepted bribes and perverted judgment. Therefore, the 
people of Israel asked Samuel to appoint a king, thus rejecting the kingship of 
God.10

In the story Montesquieu’s Usbek tells, the old Troglodyte king warns its 
people of the perils of a monarchy just as Samuel had outlined the disadvantages 
of being ruled by a king in the Old Testament. The freedom of the Troglodyte 
people, their subjection to virtue and to the law of morals are reminiscent of the 
subjection of the Israeli people to God until they requested the appointment of 
a king. 

8 See Merlino, A.: Interpretazioni di Montesquieu and Merlino A.: Montesquieu’s Legal Thought. 
The Separation of Powers, p. 445-450.

9 In the biblical narrative, the law of the king is preferred to the divine order; the Troglodytes 
prefer the royal command to the law of morals. With these words the old king of the Troglodytes 
admonished its people: «Malheureux jour! disoit-il; et pourquoi ai-je tant vécu? Puis il s’écria 
d’une voix sévère: Je vois bien ce que c’est, ô Troglodytes! votre vertu commence à vous peser. 
Dans l’état où vous êtes, n’ayant point de chef, il faut que vous soyez vertueux, malgré vous; 
sans cela vous ne sauriez subsister, et vous tomberiez dans le malheur de vos premiers pères. 
Mais ce joug vous paroît trop dur: vous aimez mieux être soumis à un prince, et obéir à ses lois, 
moins rigides que vos mœurs. Vous savez que pour lors vous pourrez contenter votre ambition, 
acquérir des richesses, et languir dans une lâche volupté; et que, pourvu que vous évitiez de 
tomber dans les grands crimes, vous n’aurez pas besoin de la vertu. Il s’arrêta un moment, et 
ses larmes coulèrent plus que jamais. Et que prétendez-vous que je fasse? Comment se peut-il 
que je commande quelque chose à un Troglodyte? Voulez-vous qu’il fasse une action vertueuse 
parce que je la lui commande, lui qui la feroit tout de même sans moi, et par le seul penchant de 
la nature?» (Lettres Persanes, XIV, pp. 152-153). The strong reference to the bible in the Letters 
Persanes is only a surprise if one starts from the premise that Montesquieu’s thought is part of 
the Enlightenment, thus excluding the legacy of the legal tradition.

10 On the relationship between theology and law, see the writings in Politeia Biblica and in par-
ticular the paper by Quaglioni, D.: La «Politeia Biblica». In BUBER, Martin, pp. 501-521. In  
a comment to Königtum Gottes (1933) by Martin Buber Quaglioni writes: «Here we find one 
of the most interesting elements of Buber’s historiographic writings, i.e. the presence of the 
‘dialogical principle’, Ich und Du (Me and You): ‘Theological and historical ideas are also de-
veloped in a dialogical manner’». This relates to «the importance of dialogue between Scripture 
and history in Buber’s work. It is this dialogue that makes his work essentially political in our 
eyes, even if not as a ‘tangible commitment’ (in the rather restrictive sense of political praxis, 
something that also pertains to Buber) but rather as a reflection on power, similar to the spe-
cularity of Scripture, i.e. Scripture as a mirror and model of the historical present (Jetztzeit)»  
(pp. 504-505, translated by the author).
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Diego Quaglioni writes that «the rejection of the ‘regimen iudicum’, while 
it is also linked to the decaying institutions and the ‘perversio iudicii’ of Samu-
el’s successors, is a rejection of the ‘regimen dei’, of the divine regime». The-
refore, «in this passage of the Bible, the monarchy appears to be an inherently 
human institution and a function of the people’s will to surrender themselves to 
an institution until then foreign to the Hebrew tradition. After all, it is the people 
to ask Samuel to appoint a king ‘sicut et universae habent nationes’ (I Sam 8, 5).  
Therefore, the “rights of the king” are the exercise of despotic power and the 
subjection to this despotism is of a servile nature».11

The doctrinal experience of the medieval and modern Occident is characteri-
sed by a «symbiosis of theological, philosophical and legal thinking».12 A trace 
of this symbiosis is to be found in Usbek’s story and the condemnation of the 
Troglodyte monarchy which replaces the till then existing freedom of the people. 
The tale of the Troglodytes has a theological and legal dimension («À Dieu ne 
plaise») and takes on a meaning that is highly critical of the monarchical centra-
lism in Montesquieu’s century.

To Usbek’s eyes, the French crown is in the midst of a process of orientalisa-
tion. His first letters from Paris are dated June 1712 and a year later, he describes 
the French monarch as an old man who has been in power longer than anyone 
in the Orient. Montesquieu-Usbek’s Persian pen mocks the French king in letter 
XXXVII:13 «Le roi de France est vieux. Nous n’avons point d’exemples dans nos 
histoires d’un monarque qui ait si longtemps régné. On dit qu’il possède à un très 
haut degré le talent de se faire obéir; il gouverne avec le même génie sa famille, 
sa cour, son état. On lui a souvent entendu dire que, de tous les gouvernements 
du Monde, celui des Turcs ou celui de notre auguste sultan lui plairoit le mieux, 
tant il fait cas de la politique orientale».

Rica, Usbek’s travel companion, also expresses a harsh judgment in his first 
letter (XXIV) from Paris: he sees the French king as the most powerful in Euro-
pe; he does not draw his power from gold mines but from the vanity of his sub-
jects. He finances his wars by selling honorary titles and thanks to the wonders 
of human vanity. Rica’s satirical tone reaches an irreverent crescendo in letter 
XXIV:14 The king is defined as a great magician («un grand magicien»), as he is 

11 Quaglioni, D.: L’iniquo diritto. “Regimen regis” e “ius regis” nell’esegesi di I Sam. 8, 11-17 e 
negli “specula principum” del tardo Medioevo, p. 211.

12 Quaglioni, D.: L’iniquo diritto. “Regimen regis ”e “ius regis” nell’esegesi di I Sam. 8, 11-17 e 
negli “specula principum” del tardo Medioevo, p. 209. 

13 Montesquieu, Ch.: Lettres Persanes, XXXVII, p. 184.
14 The name “Rica” refers to the French verb “ricaner”, to laugh.
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exerting his rule over the spirit of his subjects. He even makes his subjects think 
in the way he likes them to.15

Rica then writes that there is a second magician, even more powerful than 
the first, called pope. This magician makes the French believe that three equals 
one, that bread is not bread and wine is not wine. Rica refers to a long document 
written by the pope two years earlier, called “constitution”. The letter by Rica is 
dated 4 June 1712 but behind the fictional veil Montesquieu’s full personality 
shines through. The “constitution” which Rica refers to is the apostolic constitu-
tion Unigenitus Dei Filius, which, however, was issued by Clement XI only in 
September 1713 and strongly supported by Louis XIV.16 This gives rise to the 
impression that Montesquieu wrote letter XXIV on the “two magicians” in 1715 
(and not in 1712).17

In other words, Montesquieu sets the real calendar three years back (from 
1715 to 1712) and allows the reader to glimpse his French identity through the 
oriental mask. Concerning the Bull Unigenitus, Rica writes:18 «Et pour le tenir 
toujours en haleine et ne point lui laisser perdre l’habitude de croire, il lui donne 
de temps en temps, pour l’exercer, de certains articles de croyance. Il y a deux ans 
qu’il lui envoya un grand écrit qu’il appela constitution, et voulut obliger, sous 
de grandes peines, ce prince et ses sujets de croire tout ce qui y étoit contenu.  
Il réussit à l’égard du prince, qui se soumit aussitôt, et donna l’exemple à ses 
sujets; mais quelques-uns d’entre eux se révoltèrent, et dirent qu’ils ne vouloient 
rien croire de tout ce qui étoit dans cet écrit».

This Bull was a vigorous attack on the Jansenists and contained a severe cen-
sure of Pasquier Quesnel’s work, accusing it of propagating blasphemous and 
insurgent statements, «male sonantes» and, in particular, «suspectas de haeresi», 

15 MONTESQUIEU, CH.: Lettres Persanes, XXIV, p. 166: «D’ailleurs ce roi est un grand magici-
en: il exerce son empire sur l’esprit même de ses sujets; il les fait penser comme il veut. S’il n’a 
qu’un million d’écus dans son trésor, et qu’il en ait besoin de deux, il n’a qu’à leur persuader 
qu’un écu en vaut deux, et ils le croient. S’il a une guerre difficile à soutenir, et qu’il n’ait point 
d’argent, il n’a qu’à leur mettre dans la tête qu’un morceau de papier est de l’argent, et ils en sont 
aussitôt convaincus. Il va même jusqu’à leur faire croire qu’il les guérit de toutes sortes de maux 
en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu’il a sur les esprits».

16 See Bulla Unigenitus Dei filio, pp. 568-575. The Jansenists were suspected of heresy and con-
demned for blasphemy following the publication of Le Nouveau Testament en français avec des 
Réflexions Morales sur chaque verset (Paris, 1699) and of Abrégé de la morale de l’Evangile, 
des Actes des Apôtres, des épîtres de Saint-Paul, des épîtres canoniques, et de l’Apocalypse: 
ou pensées chrétiennes sur le texte des livres sacrés (1694) written by the Jansenist theologist 
Pasquier Quesnel. The Bull condemned 101 propositions of Quesnel’s work.

17 On the calendar of the Lettres Persanes see Shackleton, R.: The Moslem Chronology of the 
Lettres Persanes, pp. 17-27. See also VerniÈre, P.: Préface, pp. I-XLV.

18 Montesquieu, Ch.: Lettres Persanes, XXIV, p. 166.
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«haeresi proximas».19 For Montesquieu the Unigenitus constitution evoked the 
spectre of the religious wars and the dangerous aspiration of establishing con-
fessional unity and of unifying temporal and spiritual power (the “magical” agre-
ement between Louis XIV and Clement XI). 

Rica narrates that the Bull caused a revolt among women, as it excluded them 
from reading Scripture. Rica concludes that the pope’s reasoning is not all that 
bad as women are an «inferior creation». It is through Rica’s eyes that the rule 
of the Crown and Pope, bound together by a “magical” agreement, is implicit-
ly compared with oriental despotism (the subjugation of women in the seraglio 
being a dominant theme in the epistolary novel by Montesquieu). As the Persian 
perspective expands, it takes into view the innumerable enemies of the French 
king. He has enemies in his court, his army and above all in his tribunals, the 
Parlements. Montesquieu-Rica mockingly writes that Louis XIV, whose name is 
never explicitly mentioned, will die without knowing who his internal enemies 
are after having searched for them in vain throughout his long reign:20 «On dit 
que, pendant qu’il faisoit la guerre à ses voisins, qui s’étoient tous ligués contre 
lui, il avoit dans son royaume un nombre innombrable d’ennemis invisibles qui 
l’entouroient. On ajoute qu’il les a cherchés pendant plus de trente ans, et que, 
malgré les soins infatigables de certains dervis qui ont sa confiance, il n’en a pu 
trouver un seul. Ils vivent avec lui: ils sont à sa cour, dans sa capitale, dans ses 
troupes, dans ses tribunaux; et cependant on dit qu’il aura le chagrin de mourir 
sans les avoir trouvés».

Rica concludes his letter on the enemies of the king by saying that French 
customs are nothing like the Persian genius and by making a mockery out of the 
traits that distinguish the Frenchmen from the Persians. This is a biting critique 
for two reasons: On the one hand, this mockery comes after reference to similari-
ties between France and the Orient has been made in previous letters, i.e. despo-
tic traits these two worlds have in common; on the other hand, Rica writes that 
the resistance to the Regent’s power is an obstacle to absolute sovereign power 
in France, which puts the Regent’s rule far from the perfection of despotism in 
Persia.

The tale of the Troglodytes and their fall into subjection to one sole king, the 
biting critique of the sovereign who is in awe of oriental despotism, the satire of 
the two “magicians” who subjugate the French almost with magic tricks, the cri-
tique of the alliance between king and pope renewed with the Bull Unigenitus –  
all this is a vigorous critique of Louis XIV’s centralism. Behind the apparently 

19 Bulla Unigenitus Dei filio, in Bullarium romanum, p. 573.
20 Montesquieu, Ch.: Lettres Persanes, XXIV, p. 167.
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light tone of this epistolary novel, Montesquieu’s fear that the French monarchy 
might degenerate into a despotic regime shines through.

In letter XCII, Usbek informs his friend Rica, who is in Venice, of Louis 
XIV’s death:21 «Le monarque qui a si longtemps régné n’est plus. Il a bien fait 
parler des gens pendant sa vie; tout le monde s’est tu à sa mort. Ferme et cour-
ageux dans ce dernier moment, il a paru ne céder qu’au Destin. Ainsi mourut le 
grand Cha-Abas, après avoir rempli toute la Terre de son nom».

Louis XIV dies on 1 September 1715. That year sees an event which is to have 
great consequences. Pierre Gaxotte defined it the most important year of the who-
le 18th century – a century that opened with the Sun King’s death and culminated 
in the French revolution.22

With Louis XIV dead, the successor to the throne is five years old. The Re-
gent, Philippe d’Orléans, restores the right to remonstrance to the Parlements. 
The right to withhold registration of royal edicts had been abolished by Louis 
XIV in 1673 and was successfully reclaimed by the Parlements soon after the 
monarch’s death.23 The right to remonstrance was restored to the Parlements on 
15 September 1715 but Usbek fictionally writes about this in a letter (XCII) to 
Rica some days before this date (he mentions an event which is yet to happen; 
also in this case Montesquieu takes off his Persian mask and reveals himself to 
his readers as a contemporary writer who narrates events ex post). The mentioned 
letter contains a clear reference to the restoration of the right to remonstrance by 
the Regent:24 «Ne crois pas que ce grand événement n’ait fait faire ici que des ré-
flexions morales. Chacun a pensé à ses affaires et à prendre ses avantages dans ce 

21 Montesquieu, Ch.: Lettres Persanes, XCII, p. 267.
22 Gaxotte, P.: Louis XV, p. 340. See also (by the same author): La Révolution française.
23 See Furet, F.: Le cathéchisme révolutionnaire, p. 275. According to François Furet «the absolu-

tist state created the architects of its own downfall» (translated by the author). The nobility of 
the robe, or ennobled nobility, built a “bridge between the world it was exiting and the one it 
had entered”. See Bluche, F.: L’origine des magistrats du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, 
p. 12: In Bluche’s eyes the restoration of the Parlements was one of the main reasons for the 
Revolution. See also Mousnier, R.: La participation des gouvernés à l’activité des gouvernants 
dans la France des XVIIe et XVIIIe siècles, p. 53: According to Mousnier the Parlements oppo-
sed the centralist, and to a certain degree egalitarian, revolution of the French monarchy, while 
at the same time vehemently defending their own «special privilege». According to Préclin and 
Tapié all the battles of the 18th century, which culminated in the great revolution of 1789, have 
their roots in the events of 1715: See Préclin, E. – Tapié, V. L.: Le XVIIIè siècle, pp. 4-25. Díez 
del Corral y Pedruzo traced the opposing political tendencies of the crown and the nobility and 
defined Montesquieu’s theory as «conciliadora»: DÍez Del Corral y Pedruzo, L.: La mentalitad 
politica de Tocqueville con especial referencia a Pascal, p. 55. For a study on the opposition by 
the Parlements in Louis XV’s France see Egret, J.: Louis XV et l’opposition parlementaire 1715-
1774, pp. 9-232. 

24 Montesquieu, Ch.: Lettres Persanes, XCII, p. 267.
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changement. Le Roi, arrière-petit-fils du monarque défunt, n’ayant que cinq ans, 
un prince, son oncle, a été déclaré régent du Royaume. Le feu Roi avaoit fait un 
testament qui bornoit l’autorité du Régent. Ce prince habile a été au Parlement, 
et, y exposant tous les droits de sa puissance, il a fait casser la disposition du 
Monarque, qui, voulant se survivre à lui-même, sembloit avoir prétendu régner 
encore après sa mort».

Usbek’s judgement on the restoration of the right to remonstrance is ambiguo-
us. The Parlements remind him of the ruins of some temple famous in a “religion 
of ancient times”, their destiny is to be trampled underfoot by historical process, 
their authority is weak, the Persian narrator writes. These huge intermediary bo-
dies share the same destiny as human things and yield to the supreme authority 
of time. The Regent, says Usbek, ingratiated himself with the people by restoring 
this «symbol of public liberty»; he considered the Parlements a support for the 
monarchy and «the foundation of all legitimate authority».25

3. Political Degeneration and Moral 
Degeneration

Through the eyes of the Persian traveller Usbek, Montesquieu tells the story of 
a free people who at the apex of their grandeur and virtue submit themselves 
to the yoke of a ruler and become weak by choosing individual enrichment, 
commerce and the arts over moral sobriety.26 The tale for the first time surfaces 
the close link between “grandeur” and “decadence” on the one hand and the close 
connection between political degeneration and moral corruption on the other. 

25 MONTESQUIEU, CH.: Lettres Persanes, XCII, p. 268: «Les parlements ressemblent à ces rui-
nes que l’on foule aux pieds, mais qui rappellent toujours l’idée de quelque temple fameux par 
l’ancienne religion des peuples. Ils ne se mêlent guère plus que de rendre la justice, et leur auto-
rité est toujours languissante, à moins que quelque conjoncture imprévue ne vienne lui rendre la 
force et la vie. Ces grands corps ont suivi le destin des choses humaines: ils ont cédé au temps, 
qui détruit tout, à la corruption des mœurs, qui a tout affaibli, à l’autorité suprême, qui a tout 
abattu. Mais le régent, qui a voulu se rendre agréable au peuple, a paru d’abord respecter cette 
image de la liberté publique, et, comme s’il avait pensé à relever de terre le temple et l’idole, il 
a voulu qu’on les regardât comme l’appui de la monarchie et le fondement de toute autorité lé-
gitime». Cfr. Persian Letters. Oxford: OUP, 2008, p. 123-124.This passage contains a distinction 
between “legitimate” monarchy, based on limits set by judicial bodies (the Parlements in the first 
place) and illegitimate, unlimited monarchy.

26 On these themes, see PII, E.: L’«Esprit de commerce» nel pensiero politico di Montesquieu, pp. 
601-618; QUAGLIONI, D.: Montesquieu e Véron de Forbonnais. Un contributo di Eluggero Pii, 
pp. 200-208. Also see MASS, E.: Montesquieus Freiheit der Wälder. Germanen, Troglodyten das 
frühe Recht und ein Werkstattbericht, pp. 130-144.
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In a letter (XC) preceding the one on the right to remonstrance cited above, 
Usbek-Montesquieu harshly criticises the nobility of which the Parlements are 
the main representation. In the eyes of Usbek-Montesquieu, the only rule the 
nobility seemed to follow was the one of honour and the nobility was thus wea-
kened by the general passion of the French nation for glory.27

Behind the mask of his Persian narrator Usbek, Montesquieu formulates a cri-
tique that is not limited to the political institutions of his time but which extends 
to French customs: On the one hand, he criticises the royal centralism which 
suffocates the intermediary bodies (in the first place, the Parlements, the almost 
holy “ruins” of a no longer existing temple) and on the other, he denounces the 
moral degeneration of the nobility which forms these same intermediary bodies. 

Shortly after the letter on the right to remonstrance, there is a letter on French 
public law, observed through those fictional Persian eyes. The corruption of the 
French monarchy and the weakening of the nobility go hand in hand with the 
decay of the legal order:28 «Le droit public est plus connu en Europe qu’en Asie; 
cependant on peut dire que les passions des princes, la patience des peuples, la 
flatterie des écrivains, en ont corrompu tous les principes».

Also in this case the comparison between Europe and Asia ends on a rising 
climax, i.e. a vigorous critique of the French legal order: Public law is defined as 
a science which teaches princes how to violate justice and systematise iniquity. 
This constrains conscience, suffocates the intermediary bodies and destroys the 
dialectic between temporal power and spiritual power by unifying them.29

Not even the oriental despots, those “sublime sultans” in Usbek’s words, who 
do not recognise any other rule than their “unlimited power” have produced such 
outrageous “monstrosities”.30 Usbek sees the science of public law as the fruit 
of despotism; it curbs justice.31 By way of a fictional outsider’s observation, the 

27 Montesquieu, Ch.: Lettres Persanes, XC, pp. 265-266. 
28 Montesquieu, Ch.: Lettres Persanes, XCIV, p. 269.
29 The term “system” recalls the system by Jean Domat. In Traité des loix, Domat only considered 

private law as natural and inviolable. Here is what Usbek writes to Rhedi on Domat’s distinction 
between civil (natural) law and public law: «On dirait, Rhédi, qu’il y a deux justices toutes diffé-
rentes: l’une qui règle les affaires des particuliers, qui règne dans le droit civil; l’autre qui règle 
les différends qui surviennent de peuple à peuple, qui tyrannise dans le droit public: comme si le 
droit public n’était pas lui-même un droit civil, non pas à la vérité d’un pays particulier, mais du 
monde» (Ibidem, XCV, p. 270).

30 MONTESQUIEU, CH.: Lettres Persanes, XCV, p. 270: «La puissance illimitée de nos sublimes 
sultans, qui n’a d’autre règle qu’elle-même, ne produit pas plus de monstres que cet art indigne 
qui veut faire plier la justice, tout inflexible qu’elle est». Cfr. Persian Letters. Oxford: OUP, 2008, 
p. 125.

31 Some scholars have wrongly proposed a “demonic” interpretation of the Lettres Persanes, as if 
Montesquieu had aimed at disrupting public “order” under the monarchy in favour of chaos and 
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idea of natural justice here contrasts with, as Usbek calls it, the monstrous French 
public law. 

4. The Natural Law

As Paul Vernière wrote, natural justice is a leading theme in this narrative.32 Mon-
tesquieu has Usbek write the following words:33 «S’il y a un Dieu, mon cher 
Rhedi, il faut nécessairement qu’il soit juste: car, s’il ne l’étoit pas, il seroit le 
plus mauvais et le plus imparfait de tous les êtres. La Justice est un rapport de 
convenance, qui se trouve réellement entre deux choses; ce rapport est toujours 
le même, quelque être qui le considère, soit que ce soit Dieu, soit que ce soit un 
ange, ou enfin que ce soit un homme». 

Justice brings happiness to the Troglodyte people, until they are seduced by 
the desire for riches and by the demoniac yoke of an absolute sovereign and his 
laws. Justice is sacrificed in the name of profit, commerce, the arts and eventually 
gets betrayed by public law and the magical tricks of the king “magicien” and 
the pontifex. Justice is also disrupted in Usbek’s seraglio. Usbek is a two-faced 
character, who is fleeing from despotism but at the same time is a despot in 
his own seraglio.34 Here the oppression of women and slaves causes a revolt by 
Usbek’s wife, Roxane, the embodiment of natural law.

There is nothing gay about Montesquieu’s epistolary novel.35 Roxane, victim 
of the despotic laws in the seraglio, invokes the laws of nature to justify her 
rebellion and adultery, but her revolt culminates with suicide in her final letter 
of the epistolary novel. Here is what the sole heroine of a novel without heroes 
writes:36 «Oui, je t’ai trompé; j’ai séduit tes eunuques; je me suis jouée de ta 
jalousie; et j’ai su, de ton affreux sérail, faire un lieu de délices et de plaisirs. Je 
vais mourir: le poison va couler dans mes veines. Car que ferois−je ici, puisque le 
seul homme qui me retenaìoit à la vie n’est plus? Je meurs; mais mon ombre s’en-
vole bien accompagnée; je viens d’envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges 

“disorder”. See for example Valéry, P.: Varieté III, pp. 68-70. For a similar opinion, see Dedieu, 
J.: Montesquieu, l’homme et l’oeuvre, pp. 110-115: Dedieu considered the Lettres Persanes the 
fruit of “the elegant scepticism of its author”. On a similar note: Hazard, P.: La pensée europée-
nne du XVIIIe, p. 5.

32 Vernière wrote that the search for an ideal order based on the idea of justice is a dominating 
theme in all of Montesquieu’s younger writings. See VerniÈre, P.: Préface, pp. XXXXII-XXXIII.

33 Montesquieu, Ch.: Lettres Persanes, LXXXIII, p. 256. 
34 Starobinski, J.: Préface, p. 24.
35 Hazard, P.: Talks about gaiety. In Le pensée européenne au XVIIIe siècle, p. 5
36 Montesquieu, Ch.: Lettres Persanes, CLXI, pp. 372-373.
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qui ont répandu le plus beau sang du Monde. Comment as−tu pensé que je fusse 
assez crédule pour m’imaginer que je ne fusse dans le Monde que pour adorer 
tes caprices? que, pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d’affliger tous 
mes désirs? Non! ’ai pu vivre dans la servitude, mais j’ai toujours été libre: j’ai 
réformé tes lois sur celles de la Nature, et mon esprit s’est toujours tenu dans 
l’indépendance. Tu devrois me rendre grâces encore du sacrifice que je t’ai fait: 
de ce que je me suis abaissée jusqu’à te paroître fidèle; de ce que j’ai lâchement 
gardé dans mon coeur ce que j’aurois dû faire paraître à toute la Terre; enfin, de 
ce que j’ai profané la vertu, en souffrant qu’on appelât de ce nom ma soumission 
à tes fantaisies». 

With the fictional travels narrated by Usbek and Rica, the collection of exotic 
characters and the information on the seraglio Lettres Persanes seems to be told 
in a light-hearted tone. In truth, however, it is pervaded with the fear of the threat 
of despotism; not the oriental and remote despotism, dealt with subsequently 
and in a more didactic manner in Esprit des Lois but the French one, scrutinised 
through the foreign and sly eyes of Montesquieu’s fictional Persian narrators.37 
Natural justice, embodied by Roxane’s final letter, succumbs vis-à-vis the threat 
of this despotism, just as the happy Troglodyte people are ruined when submit-
ting their own freedom to the hands of an absolute and demoniac sovereign. 
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Abstract: “It is not the consciousness of men that determines their existence, but, 
on the contrary, their social existence that determines their consciousness.” This 
paper discusses this statement by Karl Marx against the backdrop of the debate 
between materialism and idealism in the late 18th and 19th century in Germany. 
The tension between the two poles of the debate will be traced by means of a ju-
xtaposition of Friedrich Schiller’s and Georg Büchner’s writings on the literary 
level and Marx’s and Hegel’s thought on the philosophical level. By pointing at 
additions constructivists have made to the materialism vs. idealism debate, the 
paper critically assesses Marx’s concept of consciousness. The view put forward 
is that consciousness and existence are related dialectically and that the aware-
ness of the fluidity of consciousness is crucial in today’s world, just as the belief 
in the existence of objective facts.

 
Keywords: materialism, idealism, consciousness, existence, Marx, Hegel, Büch-
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1. Introduction

“It is not the consciousness of men that determines their existence, but, on the 
contrary, their social existence that determines their consciousness.”1 

1 MARX, K.: Preface to A Contribution to a Critique of Political Economy.
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This statement from Karl Marx’s Preface to A Contribution to a Critique of 
Political Economy, published in 1859,2 poignantly encapsulates the essence of 
the materialism vs. idealism debate in the late 18th and 19th century in Germany. 
This paper aims to discuss this statement by focusing on the literary and philoso-
phical dimension of the materialism vs. idealism debate with a view to testing its 
relevance today. The literary dimension will be traced by means of a juxtaposi-
tion of Friedrich Schiller’s and Georg Büchner’s writings. On the philosophical 
level, emphasis will be placed on the theoretical debate Marx engages in with 
German idealism and especially with Hegel. 

This paper puts forward the view that consciousness and existence stand in 
a mutual relationship, a dynamic interplay by which they effectively influence 
and shape each other. While this contradicts Marx’s statement, his theory ob-
viously cannot be reduced to this one sentence and it will be argued that he was, 
at least in some respects, aware of the power ideas exercise. A possible criticism, 
though, is that he underestimated the role of perception and the complexity of the 
human mind on the whole. He recognised the social nature of human beings but 
arguably, he neglected the opposite drive: the aspiration to be unique individuals.

This paper unfolds in four parts. After an analysis of the two main terms of 
this quotation (consciousness and existence), the essay will proceed to an ana-
lysis and interpretation of the given statement against the backdrop of the de-
bate between idealism and materialism. In a third step, Marx’s concept of con-
sciousness and existence will be critically assessed. The final part will highlight 
the relevance of the debate between idealism and materialism in today’s political 
discourse and point at additions constructivists offer in this respect.

2. Consciousness and Existence

Given its centrality in this statement, I will start by addressing the term cons-
ciousness. According to the Routledge Encyclopaedia of Philosophy “philoso-
phers have used the term ‘consciousness’ for four main topics: knowledge in 

2 Many treat the Preface as Marx’s canonical work (see e.g. WOLFF, J.: Karl Marx.), although one 
has to bear in mind that Marx had to express his thoughts in a cautious way at that time because 
it had to be passed by a powerful and ruthless police censorship, which after the failed 1848 Re-
volution held Prussia ever more so in its “iron grip”. At the time the preface was published, Marx 
was already living in London after having been exiled several times from Germany because of 
his revolutionary writings. (See PRINZ, A.: Background and Ulterior Motive of Marx’s ‘Preface’ 
of 1859, p. 439.)
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general, intentionality, introspection […] and phenomenal experience”.3 Modern 
debates, however, show that this delineation is no longer uncontested, especially 
when taking other disciplines into account. Some, in fact, even go as far as to say 
that consciousness defies any definition: “The frustrations, the stubborn facts and 
the curiosities of today’s thinkers, philosophers, physicists and psychologists, 
demonstrate the elusiveness, and the utter impenetrability of consciousness.”4 
The debate about the definability of consciousness, however, is secondary to 
Marx’s interest. In fact, it was only in the late 19th century, with Freud‘s de-
monstration that most of our mental activity is unconscious, that the definition of 
consciousness became a true problem. Suffice it to say, that when Marx speaks of 
consciousness, he usually speaks of “ideas”, “conceiving”, “thinking”,5 in short, 
mental activity. This is why Lormand says “when […] Marx […] speak[s] of 
[…] consciousness [his] concern […] [is] usually equally well rendered using 
a general term such as ‘knowledge’, ‘thinking’, ‘attitudes’ or ‘mentality’”.6 It is 
worth pointing out that Marx’s primary concern does not lie with the introspec-
tion of the individual but with his thoughts about things such as the “sensuous 
environment”, “nature” and especially the “connection with other persons and 
things”. Marx goes so far as to regard consciousness as being “a social produ-
ct”, which “only arises from the need, the necessity, of intercourse with other 
men”.7 In fact, the given statement does not only operate on the individual level. 
Rather than with individual consciousness, Marx is primarily concerned with 
a more social dimension of consciousness: According to him, a class that bears 
“all the burdens of society” develops a common “consciousness”, also referred 
to as class-consciousness.8

The other term in Marx’s statement that must be defined is existence. What 
precisely does he mean by this? From the context offered by the Preface one can 
infer that he uses these words as synonyms to “the material conditions of life”, 
“the economic structure of society”. These in turn refer to “the mode of producti-
on”, “relations of production” and the “productive forces”.9 In The German Ideo-
logy, in fact he equates existence with production: “As individuals express their 
life, so they are. What they are, therefore, coincides with their production […]”.10 
Marx observes that under the capitalist mode of production men are forced “into 

3 LORMAND, E.: Consciousness.
4 IN OUR TIME: Consciousness.
5 MARX, K.: Selected Writings, p. 180.
6 LORMAND, E.: Post-Cartesian Uses of ‘Consciousness’.
7 MARX, K.: Selected Writings, p. 183.
8 MARX, K.: Selected Writings, p. 195.
9 MARX, K.: Selected Writings, p. 425.
10 MARX, K.: Selected Writings, p. 177.
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definite […] relations of production”,11 which they cannot escape: “only as a wor-
ker can he maintain himself as a physical subject and it is only as a physical sub-
ject that he is a worker”.12 When Marx reflects on the primacy of existence over 
consciousness, he is therefore encapsulating the debate between materialism and 
idealism that pervaded the German cultural discourse in his time.

3. Materialism and Idealism – A Theoretical 
Debate

Before delving into an analysis of the literary and philosophical backdrop to the 
given statement, a clarifying remark is opportune: As will be seen in the sub-
sequent analysis, the debate over “the relationship between the ideational and 
the material” is closely linked to the one on structure vs. agency,13 i.e. the ques-
tion of whether an actor’s conduct is shaped by the context or vice versa.14 Put 
differently, a specific ontological view on one of these debates warrants specific 
ontological claims concerning the other.15

3.1 Literary Dimension

Arguably, the most relevant literary writer for this analysis is Friedrich Schiller 
(1759-1805), whose early works express a strong revolutionary spirit. In parti-
cular, his first play, The Robbers, which premiered in Mannheim in 1782, carries 
a strong message of liberation from a tyrannical rule and contains a harsh criti-
cism of both the hypocrisies of religion and class and the economic injustices in 
Germany thus exhibiting strong parallels with the liberal and radical ideas which 
will fuel the French Revolution (1789-1799). Schiller’s work proved so influen-
tial that in 1792, the new French Republic awarded him honorary citizenship in 
recognition of his services to the values of humanity and freedom. But as the 

11 MARX, K.: Selected Writings, p. 425.
12 MARX, K.: Selected Writings, p. 87.
13 HAY, C.: Political Analysis: A Critical Introduction, p. 209.
14 HAY, C.: Political Analysis: A Critical Introduction, p. 89.
15 HAY, C.: Political Analysis: A Critical Introduction, p. 209.
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French Revolution turned into the Reign of Terror, Schiller’s initial sympathies 
with the French Revolution turned into horror.16

Nevertheless, political and civic freedom remained in his eyes “the holiest of 
all goods”.17 However, he came to the conclusion that a different route needed to 
be taken:

“Political and civic freedom is and will eternally remain the holiest of all 
goods, the most dignified goal of all efforts, and the heart of all culture – but this 
majestic palace can only be built on the foundations of an ennobled character. 
One will have to start by creating citizens for the constitution, before one can 
give a constitution to the citizens.”18

The ennoblement of the individual character becomes in his eyes the precon-
dition for the improvement of society. This programme of character formation is 
predicated upon the notion of free will and of the possibility of educating not only 
the minds (as the Enlightenment had done) but also the hearts of the individuals, 
i.e. their feelings, passions and desires, and therefore their behaviour. 

In a letter to Prince Friedrich Christian von Augustenburg (13 July 1793), 
Schiller explains why the arts are more apt to master this task than philosophy:

“In my eyes, the more urgent need of our time is the ennoblement of senti-
ment and the moral purification of the will. Much has been done already for the 
enlightenment of reason. We are not lacking knowledge about the truth and rights 
but about the effectiveness of this knowledge to steer the will, not about light but 
warmth, not about philosophical but aesthetic culture. I consider the latter to be 
the most effective instrument of character formation and at the same time, the one 
which is completely independent from any political situation and thus accessible 
also without the help of the state.”19

The other great genius of German literature, Johann Wolfgang Goethe, shared 
this conviction. In the years of their fruitful cooperation, which led to the literary 

16 See DÖRR, N.: Friedrich Schiller und die Französische Revolution. And MOLAND, L.: 
Friedrich Schiller. In his letter to Prince Friedrich Christian von Augustenburg (13 July 1793), 
Schiller writes: 
“The attempt of the French people to establish its sacred human rights and to obtain through 
its struggle political freedom has demonstrated only its powerlessness and unworthiness and 
not only this unhappy people but with it a substantial part of Europe and of the whole century 
has sunk into barbarism and slavery.” Translation taken from DELIGIORGI, K.: Kant and the 
Culture of Enlightenment, p. 218.

17 SCHILLER, F.: Brief an den Herzog Friedrich Christian von Augustenburg, translation by the 
author.

18 SCHILLER, F.: Brief an den Herzog Friedrich Christian von Augustenburg, translation by the 
author. [emphasis added].

19 SCHILLER, F.: Brief an den Herzog Friedrich Christian von Augustenburg, translation by the 
author.
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epoch of the Weimarer Klassik, the two authors pursued this goal by means of 
their literary work, jointly edited journals, theatre productions and the influence 
they exercised on the Weimarer Prince Carl August. 

Shortly before his death, Schiller writes in a letter to Alexander von Hum-
boldt: “Most importantly, we are both idealists and would be ashamed if someone 
claimed that it was things that formed us, and not we that formed things.”20 

Schiller undoubtedly found his most eminent critic in the writer, natural sci-
entist and revolutionary Georg Büchner (1813-1837). Büchner had a materialis-
tic and deterministic world view considering human beings to be determined in 
their behaviour by their natural instincts and material needs on the one hand and 
by their social status on the other hand. Therefore, the masses of the poor had 
no access to education and very little – if any – scope for self-determination and 
self-improvement. In his play Woyzeck (1836/1837), he unmasks the ideals of the 
Weimarer Klassik as utterly irrelevant to the masses of the poor. In fact, he shows 
just how kafkaesque some idealist phrases can be when taken to an extreme. The 
following excerpt from the play is taking a stab at Schiller’s famous quote: “It is 
the spirit that moulds the body”.21

“Doctor: (…) That’s bad of you, Woyzeck. The world is definitely going to 
the bad.

Woyzeck: But Doctor, when nature calls.
Doctor: Let it call! Haven’t I proved that the musculus constrictor vesicae is 

subject to the will? Nature indeed. Man is free! Man is the transfiguration of the 
individual urge to freedom! Can’t hold his water. [Shakes his head, puts his hands 
behind his back and walks up and down.]”22

Büchner was convinced that the proletariat could only emancipate itself 
through a revolution, a war against the bourgeoisie.23 In a letter that he sent to his 
friend the journalist and writer Karl Gutzkow from Strasbourg in 1836, Büchner 
writes:

“(…) I do not believe you and your friends took the most intelligent route, re-
ally. Reforming society through the idea starting from the educated class? Impo-
ssible! Our time is purely material. (…) You will never bridge the chasm between 
the educated and the uneducated parts of society. (…)”24

20 SCHILLER, F.: LVII. Briefe an Wilhelm v. Humboldt., translation by the author.
21 SCHILLER, F.: Wallenstein, p. 370, translation by the author.
22 BÜCHNER, G.: Danton’s Death, Leonce and Lena, Woyzeck, p. 115.
23 In July 1834, Büchner published a revolutionary pamphlet with the rallying call: “Peace to the 

huts! War on the palaces!” (See BÜCHNER, G.: Erste Botschaft. Der Hessische Landbote.)
24 BÜCHNER, G.: Briefe von und an Georg Büchner, translation by the author.
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So far Schiller and Büchner have been represented as standing at opposite 
poles in this debate. However, it is a testimony to their intelligence that they were 
aware of the dilemma they found themselves in. In a little poem called On Hu-
man Dignity (1797) which he wrote with Goethe, Schiller reflects:

“No more talk of human dignity, if you please. Feed them, give them a place 
to live,

clothe them, and dignity will come on its own.”25

Similarly, despite his claim that a revolution is the only viable way to obtain 
a genuine liberation of the oppressed, Büchner is aware of the brutality which has 
accompanied all violent revolutions in the course of human history. In particular, 
while researching for his play Danton’s Tod, he learns about the atrocities that ac-
companied the French Revolution and in a letter to his fiancée, he writes: “I have 
forced my eyes to become used to blood, but I am not a guillotine blade”.26

3.2 Philosophical Dimension

The example given above with Schiller and Büchner shows how pervasive the 
controversy between idealism and materialism was in 19th-century Germany. 
But this debate of course has a long history in philosophy, in fact it had been 
going on since the beginnings of philosophy in Ancient Greece with Democri-
tus and Epicurus arguing that there was nothing but matter and Plato arguing 
that ideas pre-existed matter and were eternal and perfect, bodies and objects 
being for him but the contingent and imperfect embodiment of ideas. To return 
to 19th-century Germany, the two poles of the debate are most eminently repre-
sented by Hegel and Marx. It is worth noting straight away that Marx studied 
Hegel and had a great admiration for many of his achievements, particularly for 
his dialectic method. Marx’s starkest criticism was rather directed at the Young 
Hegelians whom he unmasked as “the staunchest conservatives” in The German 
Ideology.27 In fact, he even ridicules them in terms reminiscent of Büchner’s gibe 
at Schiller by saying that some of them are convinced that “men were drowned in 
water only because they were obsessed with the idea of gravity [and that] if they 
were to knock this notion out of their heads (…) they would be sublimely proof 
against any danger from water.”28 Marx disliked the Young Hegelians because 

25 SCHILLER, F.: Gedichte, p. 95, translation by the author.
26 BÜCHNER, G.: Briefe an die Braut, translation by the author.
27 MARX, K.: Idealism and Materialism. The German Ideology.
28 MARX, K.: Selected Writings, p. 176.
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of their belief that oppressed people can free themselves by changing their con-
sciousness.29 

However, there are some fundamental discrepancies between Marx and He-
gel that are best explained in the terms of the debate between materialism and 
idealism.

Taking over some important Kantian ideas, Hegel develops a teleological and 
eschatological view of history. According to Hegel, “[w]orld history (...) repre-
sents the development of the spirit‘s consciousness of its own freedom and of the 
consequent realization of this freedom”.30

Marx rejects this metaphysical and almost pantheistic approach towards hu-
man history because it lacks any empirical foundation and because to his mind 
philosophy needs to sever the ties with religion: “man is the highest essence for 
man”.31 The most detailed criticism that he moves towards Hegel is to be found 
in his Critique of Hegel’s Philosophy of Right (1843). In it, he criticises Hegel 
because in his eyes:

“(...) Hegel has done nothing but resolve the constitution of the state into the 
universal, abstract idea of the organism; but in appearance and in his own opi-
nion he has developed the determinate reality out of the universal Idea. He has 
made the subject of the idea into a product and predicate of the Idea. He does not 
develop his thought out of what is objective [aus dem Gegenstand], but what is 
objective in accordance with a ready-made thought which has its origin in the 
abstract sphere of logic. It is not a question of developing the determinate idea of 
the political constitution, but of giving the political constitution a relation to the 
abstract Idea, of classifying it as a member of its (the idea’s) life history. This is 
an obvious mystification.”32

For Marx, Hegel’s dialectic “is standing on its head” and “must be turned 
right side up again” by applying it not to the “process of thinking” but to the “ma-
terial world”.33 In his historical materialism, Marx thus identifies the antagonism 
in material life in the era of capitalism to be between the working class and the 
rest of society. This antagonism will invariably lead to a social revolution culmi-
nating in a communist i.e. classless society, the end of history.34

29 MARX, K.: Idealism and Materialism. The German Ideology.
30 HEGEL, G. W. F.: Lectures on the Philosophy of World History. Introduction, Reason in History, 

p. 138. 
31 MARX, K.: Introduction. A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right. 
32 MARX, K.: Critique of Hegel’s Philosophy of Right.
33 MARX, K.: Afterword to the Second German Edition. Capital Volume One.
34 MARX, K.: Selected Writings, p. 184, 372.
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4. Assessment of Marx’s Theory

Does the given statement on consciousness and existence mean that ideas play 
no role for Marx whatsoever? As a philosopher it cannot have been his sincere 
conviction. In Theses on Feuerbach, Marx criticises Feuerbach for forgetting 
“that circumstances are changed by men and that it is essential to educate the 
educator himself”.35 Marx thus admits the role of human agency in driving hu-
man history36 and with it the relevance of ideas. Additionally, when talking about 
consciousness, Marx says that it is determined by the material conditions of a so-
ciety but also that it “corresponds” to what he calls superstructure or ideology 
(politics, law, art, philosophy, religion, morality).37 If the superstructure being 
a non-material condition did not have an actual influence on consciousness, how 
could Marx refer to religion as “the opium of the people”38?

What Marx does stress also in other writings, though, is that ideas are nothing 
more “than the material world reflected by the human mind, and translated into 
forms of thought” and that under no circumstance do they play a role independent 
from the material realm.39 What if one were to read the given statement then as 
meaning that ideas are completely dependent on the material realm but that this 
does not entail their irrelevance? Would such a reading appear plausible? Argu-
ably, such an ontological claim can still be questioned: Even if one could argue 
that the superstructure/ ideology arose out of the material conditions, it is hard 
to deny that the ideology goes on to acquire an independent role and exercises 
an autonomous force on consciousness. Possibly, Marx knew he was radicalising 
and exaggerating when putting forward such ontological claims40 but felt he had 
to do so to clearly detach himself from the idealists.

Since Marx’s prediction of the inevitability of a social revolution leading to 
a classless society was not verified by historical developments, his followers felt 

35 MARX, K.: Selected Writings, p. 172.
36 Some even argue that it is almost impossible to capture the dynamic of the agency vs. structure 

debate better than Marx’s “Men make their own history, but they do not make it just as they 
please; they do not make it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances 
directly encountered, given, and transmitted from the past.” See HAY, C.: Political Analysis:  
A Critical Introduction, p. 118.

37 MARX, K.: Selected Writings, p. 425f.
38 MARX, K.: Introduction. A Contribution to a Critique of Hegel’s Philosophy of Right.
39 MARX, K.: Afterword to the Second German Edition. Capital Volume One.
40 In the Introduction to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Marx writes: “(…) [T]heory 

also becomes a material force as soon as it has gripped the masses. Theory is capable of gripping 
the masses as soon as it demonstrates ad hominem, and it demonstrates ad hominem as soon as 
it becomes radical. To be radical is to grasp the root of the matter.”
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the need to make adjustments to his theory. Antonio Gramsci no longer speaks 
of ideology as being no independent force; on the contrary, by introducing his 
famous concept of hegemony, he places further emphasis on the fact that ideo-
logical domination by the bourgeoisie can be so effective that the great masses 
give their consent to this domination and the maintenance of the capitalist order.41

Another possible criticism of Marx’s theory is that it neglects the individu-
al nature of human beings and the role actors’ individual perception plays in 
relating towards their context. Arguably, Marx overemphasises our collective 
nature when he says: “The various interests and conditions of life within the 
ranks of the proletariat are more and more equalized […]”.42 Suggesting that 
different individuals exposed to the same material conditions will develop the 
same consciousness neglects that interest perception differs widely from indi-
vidual to individual. Colin Hay, a major representative of constructivism, states 
his view on such a claim bluntly: “(…) [The assumption] that material interests 
are given objectively in such a way that two identically positioned actors will not 
only share identical interests but will come to perceive of those interests in an 
identical fashion, (…) is, frankly, implausible.”43 Another eminent constructivist, 
Steven Lukes, further argues that “social actors do not have unitary or dual, but 
multiple and conflicting interests, which are interests of different kinds, and their 
identities are not confined to their imputed class positions and destinies.”44 The 
logical conclusion from this premise is that class-consciousness is but one part of 
individual consciousness and competes with many other voices inside the mind 
of individuals. If one shares Hay’s view that ideas and individual consciousness 
play a crucial role in how agents act,45 Marx’s tendency towards a monolithic 
concept of consciousness presents itself as one explanation for the failure of his 
prediction to materialise. 

5. Today’s Relevance of the Fluidity of 
Consciousness

Just as the thesis and antithesis compete within the Geist for Hegel and within the 
material world for Marx, one could say that contradicting opinions and interests 

41 GRAMSCI, A.: Selection from the Prison Notebooks, p. 145, 253.
42 MARX, K.: Selected Writings, p. 252.
43 HAY, C.: Political Analysis: A Critical Introduction, p. 196.
44 LUKES, S.: Power: A Radical View, p. 145.
45 HAY, C.: Political Analysis: A Critical Introduction, p. 209, 213. 
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compete with each other in the realm of the individual mind.46 The awareness of 
debating with oneself, of experiencing doubt and of changing one’s mind entails 
a natural preference for democratic forms of government. In a way, the aware-
ness of the fluidity of consciousness is a pillar of democracy. Therefore, the fil-
ter bubbles which are currently acting as echo chambers, as resounding boards 
of a predominant opinion inside the individual mind, could have a potentially 
destructive impact on democracy. As Shimp puts it, “contradiction is a necessa-
ry condition for advancement”.47 While advancement thus necessitates room for 
doubting and questioning, there is to be found an intrinsic value in Marx’s faith 
in objective facts and truth. Just as Hegel observed that capitalism augmented 
both wealth and poverty,48 the internet has led to an increase of both information 
and disinformation. In a time in which alternative facts, fake news, social bots 
and conspiracy theories are muddying the waters of the political discourse, the 
dangers of absolute relativism are tangible. 

Striking the right balance between the importance of facts and the significa-
nce of doubt is one of the big challenges of our time. In his poem In Praise of 
Doubt, the German poet Bertolt Brecht delineates this enterprise with elegance. 
Written in 1932, it has lost none of its relevance today:

“Praised be doubt! I advise you to greet
Cheerfully and with respect the man
Who tests your word like a bad penny.
(…)
Read history and see
The headlong flight of invincible armies.
Wherever you look
Impregnable strongholds collapse and
Even if the Armada was innumerable as it left port
The returning ships
Could be numbered.
(…)
O Beautiful the shaking of heads
Over the indisputable truth!
O brave the doctor‘s cure
Of the incurable patient! 

46 Shimp makes the point that “the thesis and antithesis (…) can be applied to any analytical pro-
cess, not exclusively as Marx used them.” (SHIMP, K.: The Validity of Karl Marx’s Theory of 
Historical Materialism, p. 37.)

47 SHIMP, K.: The Validity of Karl Marx’s Theory of Historical Materialism, p. 38.
48 HEGEL, G. W. F.: Elements of the Philosophy of Right, § 245, p. 266.
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But the most beautiful of all doubts
Is when the downtrodden and despondent
raise their heads and
Stop believing in the strength
Of their oppressors.
(…)
There are the thoughtless who never doubt
Their digestion is splendid, their judgment is infallible.
They don‘t believe in the facts, they believe only in themselves.
When (…) [push comes to shove]
[It is] the facts [that] must go by the board
Their patience with themselves
Is boundless. To arguments
They listen with the ear of a police spy.
(…) 
You are a leader of men, do not forget
That you are that because you doubted other leaders.
So allow (…) [those who are led]
Their right to doubt.”49

6. Conclusion

This paper has shown how pervasive the debate between materialism and idealism 
was in German 19th-century literature and philosophy by juxtaposing the views 
of eminent representatives of both spheres. In an assessment of Marx’s concept 
of consciousness, the constructivist view has been put forward that idealism and 
materialism are interwoven and “related dialectically”50 and that ideas are the 
key in the debate between agency and structure. Moreover, possible reasons for 
Marx’s mistaken prediction concerning the inevitability of a revolution leading 
to a classless society have been elaborated on: Firstly, his rejection of attributing 
ideas an independent role and thus underestimating what Gramsci later came to 
refer to as hegemony; secondly, his overemphasis on class consciousness and 
neglect of individual consciousness; thirdly, his too-monolithic concept of class 
consciousness. Lastly, the paper has elaborated on the intrinsic value of both the 
fluidity of consciousness and of Marx’s belief in objective facts for today’s world.

49 BRECHT, B.: In Praise of Doubt.
50 HAY, C.: Political Analysis: A Critical Introduction, p. 214.
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Abstract: Karl Marx, his works and thoughts, is one of the most important thin-
kers but belongs to the authors whose work has been misinterpreted for various 
reasons and often misused and mythologized.

 
Abstrakt: V centre pozornosti autora stojí Karl Marx, jeho dielo a myšlienky 
ako jedného z najvýznamnejších mysliteľov, ktorého dielo však bolo z rôznych 
dôvodov nesprávne interpretované a často aj zneužité a mýtizované.
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1. Úvod

Karl Marx patrí bezpochyby k jedným z najvplyvnejších mysliteľov všetkých 
čias a o jeho práci existuje rozsiahla literatúra publikovaná nielen v Európe, ale 
po celom svete. Zároveň sa viedli a vedú celosvetovo neustále diskusie o jeho 
myšlienkach a jeho diele. Paradoxne tieto diskusie neprebehli na Slovensku, kde 
je marxizmus a celkovo dielo K. Marxa zdiskreditované a postavené do polo-
hy „vulgárno-determininujúcej“. Uvedené súvisí s tým, že dlhé obdobie bolo 
jeho dielo považované za „Bibliu“, ktorú bolo možné iba citovať, avšak platil 
prísny zákaz interpretácie, polemizovania, či kritiky, pretože doktrína marxizmu-
-leniniz mu bola postavená nadovšetko, bola jediná a nemenná.  

Práve tento vývoj v krajinách, kde sa presadil totalitný komunistický režim 
a marxizmus-leninizmus sa stal štátnym náboženstvom, spôsobil to, že sa na 
marxizmus a dielo K. Marxa pozerá iba ako na ideológiu obdobia neslobody. To 
vedie k tomu, že pôvodné a skutočné myslenie K. Marxa dnes pozná málokto, 
a to i napriek tomu, že K. Marx nikdy nevytvoril teóriu nového spoločenského 
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zriadenia, ale iba bravúrne analyzoval vtedajší stav, ale aj preto, že tento mysliteľ 
bol skôr ekonóm ako filozof a marxizmus ako ucelený filozofický systém vytvo-
rili až jeho nasledovníci.

Ako sme už uviedli, na Slovensku sa zväčša marxizmus považuje za definitív-
ne nepoužiteľný, a to i napriek tomu, že v súčasnosti sa stretávame s myšlien kami 
K. Marxa, a to predovšetkým v prácach predstaviteľov postmarxizmu a neomar-
xizmu. Do diskusie s Marxom však vstupujú i predstavitelia ďalších myšlienko-
vých prúdov, ako napr. anglosaskí teoretici spravodlivosti. Na rozdiel od zahra-
ničia na Slovensku však takýto vývoj nie je možné sledovať, a to i napriek tomu, 
že marxizmus poskytuje viaceré filozofické úvahy o spravodlivosti, s ktorými je 
možné pracovať a ďalej ich kriticky analyzovať. 

Zároveň je potrebné uviesť, že i predstavitelia postmarxizmu a neomarxizmu 
sa snažia o vlastný a nezávislý pohľad, ich prístup nie je ovplyvňovaný komu-
nistickou mocou, nesnažia sa ospravedlňovať a „kvázi - vedecky“ interpretovať 
výdobytky totalitného režimu, práve naopak, ich prístup pri hľadaní odpovedí 
je čisto vedecký, kritický a neovplyvnený žiadnou ideológiou, s cieľom hľadať 
nové alternatívy diskusie k problémom súčasnosti a tvorivo rozvíjať hodnoty 
spoločnosti – ako napr. filozofické práce Ľ. Blahu,1 ktorý predstavuje inšpiratív-
ny koncept antiakcidentálnej teórie spravodlivosti a kritizuje korporatívno-kapi-
talistický trhový systém, ktorý podľa neho vybočuje z usporiadania, ktoré možno 
označiť ako sociálna spravodlivosť. 

Druhým aspektom prác Karla Marxa sú jeho ekonomické názory a myšlienky, 
kedy veľmi citlivo reaguje a analyzuje dobu, v ktorej sám žil, kedy stroje začali 
nahrádzať ľudskú prácu. K. Marx vo svojom diele odmieta klasickú definíciu 
zisku a renty, pričom tvrdenie, že renta pochádza z pôdy a kapitál môže viesť 
k poskytovaniu bezpracného výnosu, považoval za klam.2 Sám viedol polemiky 
s klasickým ekonomickým myslením a ekonomické dianie a predpoklad budú-
ceho vývoja vnímal vo väzbe na dopady ekonomického diania na život vtedaj-
šej spoločnosti a súkromné vlastníctvo považoval za hlavnú príčinu nerovnosti 
životnej úrovne ľudí, avšak i tu si uvedomoval, že ideálna rovnosť neexistuje. 
Zároveň predpovedal, že kapitalistický systém výrobných vzťahov sa stane ne-
vyhovujúcim a bude nahradený systémom novým, systémom komunistickým. 

1 Pozri bližšie BLAHA, Ľ.: Späť k Marxovi? Bratislava: VEDA, 2012; BLAHA, Ľ.: Sociálna 
spravodlivosť a identita. Bratislava: Veda, 2006.

2 Pozri bližšie MARX, K.: Kapitál. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1958; 
MARX, K.: Kapitál II. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1956; MARX, 
K.: Kapitál III 1-2. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1955; MARX, K.: 
Ekonomické rukopisy z let 1857-1859). Dodatky k Marxovým a Engelsovým spisům, Svazek 
I. Dostupné na internete: http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/km_efr44.htm (navštívené dňa 
30. 05. 2018).
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Ako však ukázala história, socialistické zriadenie nevydržalo, komunizmus ne-
bol dosiahnutý a kapitalizmus pokročil ďalej. 

Na tomto mieste je potrebné položiť si otázky, prečo sa K. Marx, jeho dielo 
a myšlienky objavujú stále v určitých intervaloch, akoby „spor o Marxa“ nemal 
svoj koniec. Je jeho dielo naozaj o umelých konfliktoch, ktoré sú už minulosťou 
a pre dnešný svet sú už neaktuálne? Je dielo K. Marxa prekonaným mýtom?

2. Život a dielo K. Marxa

Karl Marx sa narodil v Trieri vo váženej židovskej rodine, ktorá prestúpila na 
protestantskú vieru. K. Marx absolvoval gymnázium v rodnom meste. Potom 
študoval právo, dejiny a filozofiu v Bonne a Berlíne, kde navštevoval prednášky 
Savignyho a Eduarda Gansa. Zaujíma ho však aj filozofia a história. V Berlíne 
sa stretáva s mladými a ľavicovými heglovcami. Doktorský titul získal v Jene za 
prácu Diferencia medzi Demokritovou a Epikurovou filozofiou prírody. V roku 
1942 sa stal redaktorom ľavicových novín Rheinische Zeitung für Politik, Han-
del und Gewerbe a stáva sa ich šéfredaktorom. Po tom, ako bolo vydávanie no-
vín v roku 1843 úradne zastavené, emigruje K. Marx do Paríža. V roku 1944 sa 
stretáva s Friedrichom Engelsom. Toto stretnutie vyústilo do celoživotnej spolu-
práce. Avšak roku 1945 K. Marx opúšťa Paríž, z ktorého je vykázaný a odchádza 
do Bruselu.

K. Marx sa pod vplyvom Engelsa a jeho práce Náčrt politickej ekonómie 
začína venovať prácam anglických a francúzskych ekonómov. Spolu s F. Engel-
som píšu práce Nemecká ideológia3 a Svätá rodina4 a vo februári 1848 vydávajú 
Manifest komunistickej strany.5 V tom istom roku sa K. Marx vracia k novinár-
skej práci v Rheinische Zeitung, avšak len nakrátko, pretože vydávanie novín 
bolo v máji 1849 zastavené. Pre svoje politické názory bol K. Marx uväznený  
a vy   h naný z Bruselu. Odchádza do Londýna, kde pracoval ako novinár a žil 
v chudobných pomeroch. Finančne mu vypomáhal F. Engels. 

3 Pozri bližšie MARX, K. – ENGELS, F.: Nemecká ideológia. Bratislava: Slovenské vydava-
teľstvo politickej literatúry, 1961.

4 Pozri bližšie MARX, K. – ENGELS, F.: Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. 
Dostupné na internete: http://infoladen-wiesbaden.de/index.php?option=com_docman&task=-
doc_download&gid=119&Itemid=79&lang=de (navštívené dňa 15.06.2018).

5 Pozri bližšie MARX, K. – ENGELS, F.: Manifest komunistickej strany. Praha: Nakladatelství 
Svoboda, 1974.
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V roku 1852 vydáva prácu Osemnásty brumaire Ľudovíta Bonaparteho,6 
v ktorej sa venuje politickému vývoju vo Francúzsku po roku 1848 a začína pra-
covať na svojom hlavnom diele – Kapitál.7 Prvý diel Kapitálu vychádza v roku 
1867 v Hamburgu. Kritizuje výrobné spôsoby v kapitalizme a presadzuje názor, 
že súkromné vlastníctvo sa rozmáha vďaka námezdnej práci. Súkromné vlastníc-
tvo podľa neho spôsobuje rozdelenie na triedy a odcudzenie človeka. Domnieval 
sa, že zrušením súkromného vlastníctva sa človek stáva slobodným a získava 
dôstojnosť. Druhý a tretí diel vydáva F. Engels až po Marxovej smrti. Okrem 
uvedených Marx vydáva množstvo ďalších textov od politických polemík až po 
sociologické texty. 

Dielo K. Marxa však zostalo nedokončené, zostalo fragmentom. Ak sa na jeho 
práce pozrieme bližšie, nedokončil ani jednu svoju knihu a za ucelené môžeme 
považovať len jeho texty, ktoré boli určené pre publicistiku. Novosad poukazuje 
na fakt, že táto fragmentárnosť jeho diela ostro kontrastuje s nárokom na syste-
matickosť, ktorá je charakteristická pre Marxovo myslenie a uvedené podľa neho 
súvisí s vnútorným napätím medzi motívmi, s ktorými Marx pracoval, nakoľko 
fragmentárnosť Marxovho diela „reflektuje vnútorné napätie jeho myslenia, jeho 
variantnosť a nekompatibilitu jeho základných myšlienkových motívov“.8

K. Marxa môžeme teda považovať nielen za ekonóma, historika, filozofa či 
vedca, ale určitým spôsobom aj za vizionára, pretože jeho dielo ponúka jednak 
diagnózu stavu vtedajšej spoločnosti, prognózu jej budúceho vývoja a návrh te-
rapie.9

Aj v tomto kontexte však nachádzame rozdielne názory, pretože kým na jed-
nej strane stoja zástancovia myšlienok K. Marxa, ktorí tvrdia, že dielo K. Marxa 
je vnútorne jednotné a hovoria o podstatnej súvislosti, vzájomnej podmienenosti 
všetkých zložiek,10 stoja na druhej strane interpretačného diapazónu tí, ktorí po-
ukazujú na napätia, ba až na nezlučiteľnosť vedeckej a prorockej dimenzie jeho 

6 MARX, K.: Osemnásty brumaire Ľudovíta Bonaparteho. Dostupné na internete: https://www.
marxists.org/cestina/marx-engels/1852/18_brumaire/index.htm (navštívené dňa 15.06.2018).

7 Pozri bližšie MARX, K.: Kapitál. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 
1958; MARX, K.: Kapitál II. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1956; 
MARX, K.: Kapitál III 1-2. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1955.

8 NOVOSÁD, F.: Karol Marx: Vysvetliť kapitalizmus. Dejiny sociálneho a politického myslenia. 
Bratislava: Kalligram, 2013, s. 411-412.

9 Tamže, s. 413. 
10 Pozri bližšie NOVOSÁD, F.: Zabudnúť na Marxa. Bratislava: IRIS, 2018; SCHUMPETER, J. 

A.: Kapitalismus, socialismus a demokracia. Brno: CDK, 2004; BERKI, R. N.: Insight and Vi-
sion: the Problem od Communism in Marx´s Thought. London and Melbourne: J.M. Dent and 
Sons Ltd., 1983. Medzi kritikov K. Marxa môžeme zaradiť Max Weber, Raymond Aron, Karl 
Raimund Popper a ďalší liberálni myslitelia.



 MÝTY A KARL MARX

143

diela – napr. F. Novosad, J. Schumpeter alebo Berki.11 V neposlednom rade je 
však potrebné uviesť, že na učenie K. Marxa nadviazali viacerí významní mysli-
telia o.i.  Erich Fromm, Jürgen Habermas, Karl Grünberg, Theodor Adorno, Max 
Horkheimer, Herbert Marcuse.

F. Braudel v tomto kontexte uvádza, že „Marxov génius, tajomstvo jeho dlho-
trvajúcej moci tkvie v tom, že ako prvý skonštruoval skutočné spoločenské mo-
dely, a to na základe historického dlhého trvania“ a zároveň poukazuje na to, že 
„v ortodoxnom historickom materializme jeho modely (teórie) ustrnuli v zjedno-
dušení, v predpoklade automatického vysvetlenia, ktoré platí všade a vo všetkých 
spoločenstvách“.12

3. Spor o Marxa

Ako sme už uviedli v predchádzajúcom texte, v centre nášho záujmu je zodpo-
vedanie otázky, prečo existuje toľko dezinterpretácii o K. Marxovi, jeho diele 
a jeho myšlienkach, ako aj zodpovedanie otázky, či je možné Marxovo dielo 
kriticky prehodnotiť.

V prvom rade je potrebné uviesť, že dielo K. Marxa bolo už od svojich počiat-
kov kontroverzným fenoménom. Ak sa pokúsime o zostavenie celkového obrazu 
Marxa, narazíme na množstvo dezinterpretácií. Tieto dezinterpretácie či mýty 
o K. Marxovi nevznikali len v socialistických (komunistických) spoločnostiach, 
resp. postsocialistických spoločnostiach ako by sa to zdalo na prvý pohľad, ale 
môžeme sa s nimi stretnúť de facto od doby, kedy sa Marx stal vplyvným a zná-
mym mysliteľom. Zároveň uvádzame, že tento výpočet nie je uzatvorený, je iba 
príkladom, na základe súčasného stavu skúmania. 

S prvými rozdielmi v chápaní myslenia K. Marxa sa stretávame už pri jeho 
súčasníkoch, nevynímajúc jeho najbližšieho spolupracovníka F. Engelsa, ktorý je 

11 O.i. R. G. Peffer; G. A. Cohen; John Roemer; Jon Elster; L. Blaha; P. Dinuš – všetci vychádzajú 
z myšlienok K. Marxa, avšak aj oni podrobujú jeho dielo kritike. Napr. I. Wallerstein, ktorého 
môžeme označiť za antiglobalistického neomarxistu, vychádza pri analýze ekonomických fak-
torov globálnej ekonomiky z prác K. Marxa, zároveň však kritizuje jeho postoj k filozofii dejín, 
k dialektike či akumulácii kapitálu. Pozri bližšie PERNÝ, L.: Vybrané problémy súčasnej anglo-
-americkej sociálnej filozofie. Dostupné na internete: https://books.google.sk/books?id=lSp1D-
wAAQBAJ&pg=PA111&lpg=PA111&dq=priaznivci+K+Marxa&source=bl&ots=Qr9wb-
B9IRc&sig=ACfU3U194FQsSSGa-Zc8x4g_dx77gLH7ag&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKE 
wiLtPvz5rfgAhWnxKYKHYf8BpIQ6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=priaznivci%20
K%20Marxa&f=false. (navštívené dňa 30.05.2018)

12 BRAUDEL, F.: História a spoločenské vedy. In KOŽIAK, R. – ŠUCH, J. – ZELEŇÁK, E. 
(eds.): Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín. Bratislava: Chronos, 2009, s. 263. 
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autorom recenzie práve tohto spisu (vychádzame z textu Kapitál. Ku kritike po-
litickej ekonómie, prvý zväzok). Halas uvádza, že uvedená recenzia nepredkladá 
systematický výklad Marxovho postupu, viaceré formulácie sú nejednoznačné 
a nie je jasné, či jeho náčrt “logického postupu“ možno extrapolovať na celú 
Marxovu argumentáciu.13 F. Engels zároveň zavádza nové pojmy, ktoré sa nezho-
dujú s pojmami, ktoré používal K Marx. Kým K. Marx hovorí o produkcii („die 
Produktion“), F. Engels sa prikláňa k nahrádzaniu pojmu „produkcia“ pojmom 
„ekonómia“.14

Ako sme už uviedli vyššie v texte, s dezinterpretáciou diela K. Marxa sa ne-
stretávame len v Európe, ale aj za „veľkou mlákou“ v USA, kde sa najmä v 50. 
rokoch 20. stor. stretávame s veľkou kritikou a nepochopením K. Marxa. K. Mar-
xa považovali za otca nacistického a sovietskeho antisemitizmu.15

V tejto časti sa zameriame predovšetkým na „východoeurópsky marxizmus“, 
ktorý má svoje varianty, teda iným spôsobom bol K. Marx prítomný v Rusku, 
inak v Poľsku a iným spôsobom v Chorvátsku. Taktiež inak bol marxizmus chá-
paný v Čechách a inak na Slovensku (na Slovensku bol vraj viac populárnejší F. 
Engels). 

Všeobecne možno povedať, že východoeurópsky marxizmus – spred obdobia 
„reálneho socializmu“ – sa len výnimočne prepracoval k opisom a vysvetleniam 
skutočnosti, oveľa silnejší bol v rovine kritiky a projekcie očakávania novej po-
doby sveta, práve preto toto oslabenie poznávacej zložky uvoľnilo naplno jeho 
politické, utopické a vizionárske elementy.16 Neskoršie keď sa marxizmus stá-
va ideológiou vládnucich (bez toho, aby sa stal vládnucou ideológiou), utópia 
a vizionárstvo degradujú na direktívnosť voči realite. Marxisti totiž skutočnosť 
prestali analyzovať a začali jej rozkazovať. 

Môžeme teda povedať, že dejiny marxizmu v krajinách „reálneho socializ-
mu“ sú viac dejinami modifikácií tohto direktívneho vzťahu k realite ako deji-
nami využitia Marxových ideí a nástrojov skúmania spoločnosti. Dôvodom ich 
degradácie však nebola len represívna politika a ideologická inštrumentalizácia, 

13 HALAS, J.: „Logicko – historická“ interpretácia Kapitálu a kritika politickej ekonómie. In DI-
NUŠ, P. a kol.: Spor o Marxa. Bratislava: VEDA, 2011, s. 143.

14 Pozri bližšie MARX, K.: Kapitál. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1958; 
MARX, K.: Kapitál II. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1956; MARX, 
K.: Kapitál III 1-2. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1955; MARX, K.: 
Ekonomické rukopisy z let 1857-1859. Dodatky k Marxovým a Engelsovým spisům, Svazek I. 
Dostupné na internete: http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/km_efr44.htm (navštívené dňa 
30.05.2018).

15 Pozri bližšie DINUŠ, P.: Ku kritike niektorých záverov vo vzťahu k marxizmu. In DINUŠ, P. 
a kol.: Spor o Marxa. Bratislava: VEDA, 2011, s. 59-82.

16 Novosad, Krzywicki, Kalecki, Grossmann, Lange.
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ale aj fakt, že marxizmus bol v stredoeurópskych a východoeurópskych spoloč-
nostiach teoretickým výrazom cudzej skutočnosti, a tak sa akosi automaticky 
zmenil na „zbierku dogiem“, pretože spoločnosti východné a stredoeurópske boli 
v skúmanom období viac agrárne a viac vidiecke, teda také, ktoré nemali reálne 
skúsenosti s kapitalizmom ako ho mal K. Marx a západná Európa.17 Východ-
né a stredoeurópske krajiny trápil väčšmi nedostatok rozvoja kapitalistického 
výrobného spôsobu, ako jeho rozvoj, a preto aj teoretici z tohto regiónu mali 
problém pochopiť „o čo“ Marxovi vlastne išlo. I to je dôvodom, prečo sa časti 
Marxovho učenia zmenili na dogmy, s ktorými nikto nepolemizoval.

Aby sme si priblížili, akým spôsobom dochádzalo k dezinterpretácii, resp. 
až k zneužitiu niektorých myšlienok K. Marxa, pozrieme sa bližšie na Marxovu 
teóriu odumretia štátu a práva a s tým súvisiace ďalšie otázky, ktoré si sovietski 
teoretici upravili pre potreby vtedajšieho režimu, tak, že v nich iba veľmi obtiaž-
ne nachádzame pôvodné učenie K. Marxa a F. Engelsa. 

V úvode je potrebné uviesť, že právo nikdy netvorilo ústredný objekt záujmu 
marxistického skúmania a úvahy o práve sa v dielach K. Marxa ako aj u ďalších 
marxistických filozofov objavujú len zriedka. Najznámejší výrok K. Marxa v tej-
to súvislosti je veľmi všeobecný: „právo je na zákon povýšená vôľa vládnucej 
triedy“.18 Samotné právo bolo v marxistickej teórii vnímané zásadne len ako nad-
stavba nad spoločensko-ekonomickou základňou, kde hrala prím práve základňa 
podmieňujúca historickú podobu práva.19

Tento prístup prevzali aj marxistickí revolucionári v boľševickom Rusku 
a následne v ZSSR, ktorí tiež vnímali právo ako inštrument, nástroj kontroly 
ovládaných. Keď sa odmietli názory Stučku, Pašukanisa, ako aj Vyšinského, ko-
nečné marxisticko-leninské právne učenie (iusmarxizmus) začalo hlásať, že štát 
a právo sú navzájom úzko prepojené a nemôžu existovať jeden bez druhého.20

17 Pozri bližšie DINUŠ, P. a kol.: Spor o Marxa. Bratislava: VEDA, 2011; BLAHA, Ľ.: Späť 
k Marxovi. Bratislava: VEDA, 2012.

18 KUKLÍK, J.: Vývoj Česko-Slovenského práva 1945-1989. Linde: Praha, 2009, s. 670.
19 BRÖSTL, A.: Frontisterion. Bratislava: Kalligram, 2009, s. 217-218.
20 Sám Vyšinskij vychádza z pôvodnej doktríny marxizmu-leninizmu, avšak túto podľa potreby 

novej spoločnosti upravuje, odmieta pôvodné teórie Pašukanisa a presadzuje tézu, že štát a právo 
plnia dôležitú funkciu v boji proti nepriateľom socialistického štátu ako vonkajším tak i vnútor-
ným. Tu je možné sledovať ako bola klasická doktrína „pokrivená“ v duchu novej ideológie. 
Sám Vyšinskij zároveň tvrdí, že odumretie je možné, ale až vtedy, ak socializmus „zvíťazí“ vo 
všetkých – alebo väčšine štátov. „Štát vystriedal rodové zriadenie. Bol nielen následkom rozvoja 
výrobných síl a výrobných vzťahov danej spoločnosti, ale práve i nutnou podmienkou ďalšieho 
vývoja. Bol silou, ktorá bola povolaná udržovať „spoločnosť v medziach poriadku“. Bol orga-
nizáciou „majetnej triedy ako ochrany proti triede nemajetnej“ (Engels), organizáciou, ktorá 
vládla ozbrojenými oddielmi (armádou, loďstvom, políciou), žalármi a inými donucovacími za-
riadeniami a ktorá používala k svojim cieľom zákony a právo, ktoré sú nutnými súčasťami štátu. 
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Podľa pôvodných marxistických doktrín mal štát (a aj právo) zmiznúť s po-
stupným utváraním komunistickej spoločnosti. Tieto predpovede boli načrtnuté 
osobitne F. Engelsom v Anti-Dühringovi, v ktorom F. Engels argumentoval, že 
štát odumrie.21 Tvrdil totiž, že štát existuje len dovtedy, pokiaľ predstavuje zá-
ujmy určitej spoločenskej vrstvy.22 Keď začne reprezentovať celú spoločnosť, 
stane sa zbytočným.

Už sám Lenina sa od tejto koncepcie odklonil, keď tvrdil, že síce mal štát 
pretrvať, no v podobe nového typu štátu, nie štátu v bežnom zmysle slova. Na 
rozdiel od kapitalistického či feudálneho štátu, ktorý je založený na utláčaní väč-
šiny menšinou, socialistický štát mal predstavovať vládu väčšiny proletárov nad 
hŕstkou bývalých vykorisťovateľov. Vtedy podľa Lenina začne miznúť potreba 
osobitnej mašinérie s cieľom potláčať. Podľa Lenina si navyše ľudia postupne 
zvyknú zachovávať elementárne pravidla spoločenského spolužitia, od pradáv-
na známe, opakujúce sa vo všetkých predpisoch spoločenského spolužitia.23 
V tomto zmysle sa zánik tradičného štátu s tradičnými funkciami mal spájať aj 
so zánikom práva – ako sociálneho systému spojeného podľa marxistickej teórie 
nevyhnutne so štátom – a jeho nahradením iným normatívnym systémom úplne 
inej kvality, omnoho jednoduchším a vyjadrujúcim záujmy všetkých členov ko-
munistickej spoločnosti.24

Neskorší sovietski ideológovia odmietli názory, že právo musí odumrieť už 
v aktuálnej – socialistickej – fáze vývoja sovietskeho štátu; presadzovali ideu, že 
štát a právo plnia dôležitú rolu ochrany socialistickej spoločnosti proti jej von-
kajším aj vnútorným nepriateľom.25 Odumretie štátu a práva nastane podľa nich 

Štát predpokladá existenciu práva, ktoré je jedným z najdôležitejších prostriedkov štátnej správy. 
Toto tvrdenie ovšem neznamená, že štát, ktorý používa právo, stáva sa štátom „právnym“, ako 
sa domnievajú liberálni a demokratickí profesori práva. Znamená to len toľko, že trieda, ktorá 
panuje v spoločnosti, prejavuje svoju vôľu v podobe zákonov a uplatňuje svoju moc skrz svoje 
zákony. Opačne zase predpokladá právo existenciu štátu, pretože „právo nie je ničím bez zria-
denia, spôsobilého vynútiť si zachovávanie právnych pravidiel“. VYŠINSKIJ, A. J.: Theorie 
soudních důkazů v sovětském právu. Praha: Mír, 1950, s. 11.

21 Engels prepracoval túto tézu diktatúry proletariátu ďalej, pričom poukázal na to, že štátne donú-
tenie malo byť postupne nahradzované funkciou štátu ako administrátora či správcu politického 
a ekonomického života. Sféru súkromnej výroby a rodinného života preberá štát a podriaďuje 
ju vyššiemu sociálnemu celku. Pozri ďalej KUČERA, E.: K Marxově a Engelsově koncepci 
proletářské politické společnosti. Právník, roč. 107, 1968, s. 393. 

22 ENGELS, F.: Anti-Dühring. Praha: Sloboda,1949, s. 30 a n. 
23 KÜHN, Z.: Ideologie aplikace práva v době reálného socialismu. In Komunistické právo v Čes-

koslovensku, Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologic-
ký ústav, 2009, s. 63.

24 Tamže, s. 63.
25 KÜHN, Z.: Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Analý-

za příčin postkomunistické právní krize. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 24.
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definitívne až počas komunizmu, keď si ľudia navyknú na dodržiavanie základ-
ných pravidiel bez akejkoľvek potreby ich vynucovania mocenským aparátom. 
Dovtedy mali štát a právo plniť svoje obvyklé organizačné a riadiace funkcie 
s cieľom dosiahnuť želaný stav spoločenského vývoja. 

Okrem postoja k právu je však pre nás na tomto mieste zaujímavé aj marxis-
tické, resp. marxisticko-leninské chápanie právnej vedy. Práve kvôli naznačenej 
viere v nezmeniteľný vývoj práva od otrokárskeho cez feudálny a kapitalistický 
až k stavu komunizmu, kde právo zanikne, marxisticko-leninské učenie zdôraz-
ňovalo „vedeckosť“ právnej vedy, ktorá vraj v osobách Marxa, Engelsa a Leni-
na (a príp. aj Stalina) odhalila skutočné zákonitosti fungovania a riadenia ľud-
skej spoločnosti. Konkrétne, že právo je vždy závislé od ekonomickej základne,  
t. j. od spôsobu výroby (otrokársky, feudálny, kapitalistický a pod.), a teda je 
vlastne odrazom dobových spoločensko-ekonomických podmienok.26

Pád socializmu a následná reštaurácia kapitalizmu otvorili dvere teoretickým 
reflexiám viacerých ľavicovo orientovaných autorov, ktorí sa taktiež ohliadajú za 
K. Marxom a vysporiadávajú sa s predchádzajúcim režimom ako napríklad Hau-
ser, ktorý hovorí o bývalom režime ako o „nechutnej tragédii minulého režimu“.27 
Dinuš uvádza, že dôvody odmietania prednovembrového socializmu spočívajú 
v jeho stotožňovaní so stalinizmom, a práve preto sa odmieta aj stotožňovanie 
K. Marxa s prednovembrovým socializmom, pričom uvádza, že marxizmus-le-
ninizmus nemožno považovať za marxizmus, bol to v skutočnosti platonizmus 
so svojou ideou dobra.28 Samotný režim bol režimom platónskym s odborníkmi 
na spoločenské dobro, režimom, ktorý trestal človeka za jeho skutočný ateizmus 
i za to, že nenosil transparent s Marxom, Engelsom a X.29 

4. Záver

Množstvo protichodných názorov a nesprávnych výkladov diela najmä sociali-
stickým režimom sťažuje kritické vysporiadanie sa s dielom K. Marxa. Tak či 
onak môžeme jednoznačne povedať, že dnes sa politici, ekonómovia, politológo-
via, filozofi, právnici či sociológovia radi konfrontujú s učením K. Marxa, ktoré 
môže byť v mnohým oblastiach prekonané v odpovediach, ale nie v otázkach. 

26 BRÖSTL, A.: Frontisterion. Bratislava: Kalligram, 2009, s. 217-218.
27 Pozri bližšie DINUŠ, P.: Ku kritike niektorých záverov vo vzťahu k marxizmu. In DINUŠ, P. 

a kol.: Spor o Marxa. Bratislava: VEDA, 2011, s. 59-82.
28 Tamže, s. 60.
29 HAUSER, M.: Doslov: Obraz Marxe u současného človeka (český pohled). Dostupné na inter-

nete http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/oc/oc_dosl.htm (navštívené dňa 15.06.2018).
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A nie nadarmo hovorí Hauser, že „každé nové čítanie Marxa je nutne dobovo 
zafarbené, my dnes môžeme dodať, nielen dobovo“.30
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Abstract: Sovereignty is one of the oldest and most discussed concepts in the 
history of ideas. It deals at the same time with political philosophy, jurispruden-
ce, epistemology and political studies. Its intricacy concerns, on the one hand, the 
theoretical implications of its meaning; on the other, the practical consequences 
of its use and, in some cases, abuse. In this paper I will analyze this concept as 
a possible contemporary myth in the critical position of Hans Kelsen, who builds 
a new paradigm about sovereignty based on the Pure Theory of Law and is still 
influential to date. This study is conducted on three scientific suggestions: first, 
the ambiguity of the concept; second, a reading of Ernst Cassirer’s myth of the 
state and, third, an examination of Lambert Wiesing’s phenomenological view. 
Successively, Kelsen’s paradigm is compared to Harold Laski’s political philoso-
phy, on the basis that both reach the same outcome: the removal of sovereignty. 
Could Kelsen’s philosophy of law represents even now a credible formal model 
to achieve enduring international peace? 

 
Keywords: sovereignty, theory of the state, International law, legal pacifism, 
legal theory, Kelsen, international peace, political philosophy, Laski, Cassirer, 
Wiesing
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1. Introduction 

This paper aims to start a discussion about sovereignty as a contemporary myth 
in Hans Kelsen’s theory of law, following three scientific suggestions. First of all, 
the ambiguity of its history and meaning, strictly linked with which epistemolo-
gical approach is preferred. Second, the connection between sovereignty and the 
modern state with Ernst Cassirer’s myth of the state. Third, the possibility of con-
sidering modelling theories as philosophical myths in Lambert Wiesing’s phe-
nomenological perspective. Further reflections concern a comparison between 
Kelsen’s logical approach and the pluralistic approach pursued by the political 
philosopher Harold Laski who – from a philosophical point of view – reaches the 
same outcome: the removal of sovereignty.

2. Sovereignty as an Ambiguous Concept

What to date characterizes the discussion regarding sovereignty is its intrinsic 
vagueness. Its intricacy concerns, on the one side, the theoretical implications 
of its meaning; on the other, the practical consequences of its use and, in some 
cases, abuse. One of the main reasons for the current problem is that sovereignty 
deals at the same time with political philosophy, jurisprudence, epistemology, 
history and political studies. Therefore, it has always been addressed with several 
scientific methodologies. Treatises have preferred in some cases a legal point of 
view, in other cases they have focused on political philosophy or on sociology. In 
rare cases they have followed even a theological justification. All of these works 
barely have a perspective which encompasses the so called scientific syncretism, 
emphasizing a multidisciplinary approach. Moreover, sovereignty seems someti-
mes to be studied either as a quality of the State or as an attribute of a political or 
a juridical body. At times it is regarded as the essence of the rule of law, the core 
of the Rechtsstaat, but it is also depicted as its formal representation. Scholars 
speak about material or formal, relative and absolute sovereignty, external and 
internal aspects of sovereignty, sovereignty as a political power to decide or as 
a source of legitimacy of that power. The attempts to specify it have provided 
a long history of this term which represents today at the same time one of the lea-
ding political and juridical problems of the Western world and one of the longest 
powerful current myths.  

It can be stated that, at this point, there are mainly two dimensions of so-
vereignty: a legal one and a political one. Both have still been not able to find 
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a common way and are still telling two different narratives of the term. This am-
biguity-status is highlighted from a legal point of view by the legal theorist and 
Hans Kelsen’s scholar Alf Ross, who states: 

The term “sovereignty” has played a very great part both in the scientific tre-
atment of International Law and in practical political terminology. But, there is 
hardly any domain in which the obscurity and confusion are as great as here. It 
is not that there are almost as many definitions of the term “sovereignty” as there 
are authors, but also that there is no agreement as to what purpose is served by 
this concept.1  

A few years later, the political philosopher Jacques Maritain shows the obscu-
rity of the concept as well. Hoping for the elimination of sovereignty as a mislea-
ding concept,2 he criticizes those who consider it as «only juridical in nature»3, 
ignoring its philosophical roots:

In order to think in a consistent manner in political philosophy, we must 
discard the concept of Sovereignty, which is but one with the concept of Absolu-
tism. The question is not a question of words only. Of course, we are free to say 
„Sovereignty“ while we are thinking full autonomy or right to decide without 
appeal – just as we are free to say „omnipotency“ while we are thinking limited 
power, or „drum“ while we are thinking „flute.“4

If one looks at the last sixty years, significant progresses in these two fronts 
are not being made. According to Jens Bartelson, sovereignty seems to remain 
a ‘sponge concept’: whose centrality is conditioned by its ambiguity, and conver-
sely.5 That’s probably the reason why Quentin Skinner and Hent Kalmo in 2010 
restate the illusion of a clear definition of this political and legal category.6 

However, as emphasized by Neil MacCormick, «it is material to consider 
which of the two species identified, political or legal sovereignty, has priority. Is 

1 ROSS, A.: A Textbook of International Law: General Part (1947). New Jersey: The Lawbook 
Exchange LTD, 2006, pp. 33-34.

2 Maritain writes: «It is my contention that political philosophy must eliminate sovereignty both as 
a word and as a concept not because it is an antiquated concept, or by virtue of a sociological-ju-
ridical theory of "objective law"; and not because the concept of Sovereignty creates insuperable 
difficulties and theoretical entanglements in the field of international law; but because, consi-
dered in its genuine meaning, and in the perspective of the proper scientific realm to which it 
belongs (which is political philosophy) this concept is intrinsically wrong, and bound to mislead 
us if we continue using it.» In Maritain, J.: The Concept of Sovereignty, The American Political 
Science Review, Vol. 44, No. 2 (Jun., 1950), pp. 343-344.

3 Ibid., pp. 343-357.
4 Ibid., p. 355.
5 BARTELSON, J. P.: A Genealogy of Sovereignty. New York: Cambridge University Press, 1995.
6 SKINNER, Q. – KALMO, H.: Fragments of Sovereignty. New York: Cambridge University 

Press, 2010.
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ultimate political power a precondition of ultimate legal authority, or vice ver-
sa?»7. The core of the legal and political problem appears to have remained the 
same: What is sovereignty?  

3. Myth of Sovereignty and Myth of the State: 
Suggestions from Ernst Cassirer’s Theory of 
Symbolic Forms

Regarding the idea of Sovereignty, as the main issue of our scientific view means 
today to take into account its intricacy both in the general history of political 
theory and in the Kelsen’s ahistorical philosophy of law, in which this concept 
seems to be a keyword for the reconceptualization of the whole international law 
system. Here I would like to suggest that it is possible to think about the pro-
blem of sovereignty as an enduring political and legal myth. What are we talking 
about, when we speak about myth? Does a myth of Sovereignty exist? If yes, is 
there a myth of the State directly connected with it? According to Hinsley, «in 
modern political societies men have often insisted that, like sovereignty, the state 
itself is only a concept, “a fiction of philosophers”, “a myth”»8, but men have to 
recognize that state exists in the phenomenal world. The relatively recent history 
of the studies about sovereignty and state in comparison to the very long history 
of myths do not have to mislead one in an effort to consider this theoretical hypo-
thesis. Literature about myth and society is really boundless: the theme engages 
different points of view and disciplines. 

The first methodological perspective that could be interesting for the purpose 
of dealing with the existence of myths in the legal theory is that of the Neokan-
tian philosopher Ernst Cassirer. According to Cassirer, myth is a symbolic form 
of expression opposed to reason that found human culture. Every spiritual form, 
even science, is originated in the mythical awareness. Take, for example, Positi-
vist Epistemology. It is aimed to distinguish pure elements from subjective ones 
(mythical and metaphysical elements) and methodologically it did so. Neverthe-
less, the system it built hides a mythical superstructure. As Cassirer points out, 
«Comte‘s system, which began by banishing all mythology to the prescientific pe-
riod or the earliest beginnings of science, itself culminates in a mythical-religious 

7 MacCormick, N.: Questioning Sovereignty. Law State and Nation in the European Commonwe-
alth. New York: Oxford University Press, 1999, p. 127.

8 Hinsley, F. H.: Sovereignty. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, p. 2.
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superstructure.»9 In 1946 Cassirer publishes The Myth of the State10, a work in 
which he analyses the structure of the mythical thought with specific reference to 
the State, describing the struggle against this kind of political myths in the history 
of political theory, from the Early Greek philosophy to the twentieth century and 
its status. With regard to the twentieth century, in the Myth of the State, Cassirer 
describes exactly the period in which Hans Kelsen builds his legal and positivist 
account and Harold Laski publishes his studies on sovereignty. He states:  

«In the last thirty years, in the period between the first and the second World 
Wars, we have not only passed through a severe crisis of our political and soci-
al life but have also been confronted with quite new theoretical problems. We 
experienced a radical change in the forms of political thought. New questions 
were raised and new answers were given. Problems that had been unknown to 
the political thinkers of the eighteenth and nineteenth centuries came suddenly 
to the fore. Perhaps the most important and the most alarming feature in this 
development of modem political thought is the appearance of a new power: the 
power of mythical thought. The preponderance of mythical thought over rational 
thought in some of our modern political systems is obvious. After a short and 
violent struggle mythical thought seemed to win a clear and definitive victory.»11

Following Cassirer’s thought, Coskun explains why and how law is a symbo-
lic form based on myth and «only gradually, primarily with the help of the symbo-
lic form of language, does it manage to overcome the mythic sphere. Law, in the 
symbolic sphere, becomes a referential system that sustains itself by the mutual 
recognition and reference of its key concepts. [...] Law progressively contributes 
to culture by its particular mode of objectification in the sphere of actions.»12 
Warning against a return of the mythical thought, Cassirer  clarifies – following 
Malinowski’s research13 – that in XX. century this happens as an exceptional 
situation during critical moments. Contemporary political myths, in contrast to 
primitive ones, do not show up immediately and spontaneously. They have ano-
ther content, determined by the entire history of the earlier political theories. 
Due to the synthesis that rational man accomplishes with modern history, myths 
become artificial and sophisticated products of mental constructions founded on 
knowledge. Myths acquire a new technique, which transforms theories – such as 

9 Cfr. CASSIRER, E.: The Philosophy of Symbolic Forms. New Haven: Yale University Press, 
1955, p. xvii.

10 CASSIRER, E.: The Myth of The State. New Haven: Yale University Press, 1946.
11 Ibid., p. 3.
12 Coskun, D.: Law as Symbolic Form: Ernst Cassirer and the Anthropocentric View of Law. 

Dordrecht: Springer, 2007, pp. 179-180.
13 Cfr. Malinowski B.: The Foundation of Faith and Morals. London: Oxford University Press, 

1936.
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Carlyle’s theory of hero worship, Gabineau’s thesis of fundamental moral and 
intellectual diversity of races, or Hegel’s myth of the State – in powerful political 
weapons. As Cassirer points out:

«The general conditions which favoured this development and contributed to 
its final victory appeared in the period after the first World War. At this time all 
the nation which had been engaged in the war encountered the same fundamental 
difficulties. They began to realise that, even for the victorious nations, the war 
had, in no fields, brought a real solution.»14

The resulting spread of political myths is evaluated by Cassirer as a weapon 
more dangerous than the military one, because it causes, above all, a mental 
change. Considering the situation in Germany in 1933, he writes that the real 
rearmament begins with the political myths rearmaments, defining the later mi-
litary rearmament as accessory. It seems to me that Cassirer’s analysis allows to 
establish a direct connection between state and sovereignty. Pursuing this sci-
entific line, one will find two main shared outcomes. First of all, sovereignty 
expresses a final authority which is able to maintain order, as the myth does, in 
a particular political society. According to Cassirer, if this authority acquires the 
absolute power to decide, a political society can become authoritarian, despotic 
and totalitarian. However, this can happen only if philosophies as Hegel’s myth 
of the state becomes acknowledged cultural forms in that society. Secondly – and 
directly linked –, sovereignty is a concept connected to the history of the modern 
and artificial State-system.15 

It can be said that, reflecting on the myths of the state, Cassirer considers po-
litical contemporary myths as cultural bases of the war – evils of the XX century 
and that he is afraid about a return of the totalitarianism, which is «intrinsically 
tied with mythical thought»16. The myth of the state is, in this view, directly 
connected to the development of the totalitarianism. Furthermore, a totalitarian 
state not only is based, but rather encourages every cultural crisis by creating 
these sophisticated political myths of the state. Could it be also stated that Kel-
sen’s paradigm finds its roots in the same worry about global negative political 
consequences? In this respect it seems to me that for Cassirer, as well as for 
Kelsen, traditional sovereignty represents a complicated and dangerous concept.

14 CASSIRER, E.: The Myth of The State, p. 277.
15 Cfr. Hinsley, F. H.: Sovereignty, pp. 1-26; Bartelson J., A genealogy of Sovereignty. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1995; Ferrajoli, L.: La sovranità nel mondo moderno: nascita e crisi 
dello Stato nazionale. Roma-Bari: Laterza, 1997; Stella, G.: Sovranità e diritti. Torino: Giappi-
chelli, 2013. 

16 Coskun, D.: Law as Symbolic Form, p. 133.
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4. Kelsen’s Formal Sovereignty as Peace-
Paradigm for a Cosmopolitical World

As a matter of fact, the term sovereignty and its theoretical framework is con-
sidered to be younger than the history of its meaning, semantically considered. 
According to the specialists, semantic roots of the sovereignty principle could 
be found within the Roman Law, in the concept of summum imperium, closely 
connected with the idea of civitas maxima: two concepts which widely spread 
throughout the globe.17 Successively, it appears in the Middle Ages, epitomized 
in the formula, «rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator»18.  
Then, it underwent new development through Bodin’s and Hobbes’ modern de-
finitions. According to Bodin, sovereignty is «the absolute and perpetual power 
of the Commonwealth»19, limited only by God’s and Nature’s law. According to 
Hobbes’ Leviathan, in the primitive ‘war-state of nature’, surviving and achie-
ving peace entail the abandonment of state of nature and the establishment of 
a social contract grounded in a central sovereign and absolute authority. Hobbes’ 
covenant among the subjects does not include the sovereign. Commonwealth 
becomes a secular, artificial and unlimited power: nothing forces it. In this way, 
the authority of a State imposes order within its borders through a system of 
command and punishment. This is the traditional approach taken also by Austin 
and Schmitt, among others. But this theoretical frame creates at the same time, in 
a descriptive level, a complicated international situation, where every State legi-
timises itself as preeminent to the others. According to Bertrand Badie, in modern 
legal states the state of nature shifts to the international level.20 This account, ba-
sed on the historical correlation between sovereignty and state, has been inherited 
in XX century as the main theoretical framework until Hans Kelsen’s critique. 

Kelsen provides a new account of sovereignty in Das Problem der Souverä-
nität und die Theorie des Völkerrechts, published in 1920.21 It is the first work in 
which he opens up his philosophy of law to an international dimension, facing 

17 In this regard, F. H. Hinsley writes: «Rome transmitted the conception of sovereignty in the form 
of the Emperor’s imperium over the Empire, as it transmitted so much else, to the Middle Ages – 
directly to the Emperor’s direct successors in Byzantinum, indirectly to men in Western Europe». 
In HINSLEY, F. H.: Sovereignty. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, p. 45.

18 Cfr. Calasso, f.: I glossatori e la teoria della sovranità. Milano: Giuffrè, 1957.
19 Cfr. BODIN, J.: On Sovereignty. Four chapters from The Six Books of the Commonwealth. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
20 Cfr. Badie, B.: Un monde sans souveraineté. Paris: Fayard, 1999.
21 KELSEN, H.: Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts: Beitrag zu einer 

reinen Rechtslehre. Tübingen: Mohr, 1920 (1928).
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the relation between international and national law as two systems of norms. The 
most evident theoretical innovation lies in the effort to see sovereignty as so-
mething ahistorical, representing thus a breaking point in the contemporary legal 
and political theory. The most important result is, in Kelsen’s words, the ack-
nowledgement of the necessary unity of the two systems, the international and the 
national, obtained through a neokantian methodology. Because of this, we could 
say – reading Kelsen with a lens on Cassirer’s reasoning –, that Kelsen’s philo-
sophy is aimed to remove all the structure hidden behind Cassirer’s myth of the 
state, building a structure of law lacking mythical, sociological, political and 
psychological elements. At the same time, in my opinion, Das Problem has also 
political and ethical nuances.22

Going through the different semantic transformations of the concept, politica-
lly based, Kelsen recognises a semantic stabilization in the link of such a notion 
with the State as a sovereign subject. Kelsen underlines that understanding sove-
reignty in a classic way, hence as an unlimited power of a person derived from 
a personified state or from a general will, is something incorrect and dangerous: 
«Und tatsächlich ist ja der Grundirrtum vom Wesen des der Staats- und Recht-
slehre gegebenen Staates, seine Auffassung als natürliche Realität, bestimmend 
gewesen für die Entgleisungen der neueren Souveränitätstheorie, für die Auffas-
sung der Souveränität als einer realen Naturtatsache.»23

As well as Cassirer does, Kelsen considers the myth of the state risky for the 
human being. Basing his thought on the assumption that the State coincides with 
the law, Kelsen gives rise to a system strictly logically based on the certainty 
that the old concept of sovereignty has represented in our history an imperialistic 
dogma to eradicate. As he points out, «Die Souveränitätsvorstellung freilich muß 
radikal verdrängt werden». Facing the meaning of the state, Kelsen writes:

«Erkennt man dagegen den Staat, so wie der normative Staats- und Recht-
stheorie darbietet, als Norm oder Ordnung, und als solchen identisch mit dem 
Rechte, [...] dann ist der souveräne Staat eine höchste, d. h. von keiner höheren 
Ordnung ableitbar gedachte oder als oberste vorausgesetzte Ordnung».24 Sovere-
ignty becomes a logical and legal hypothesis, a formal relation between the par-
tials orders and the total one: «Souverän ist nur die in keiner andern „enthaltene“, 

22 Cfr. Carrino, A.: Kelsen e il problema della sovranità. Napoli: Esi, 1990; Carrino, A.: L’ordine 
delle norme. Stato e diritto in Hans Kelsen. Napoli: Esi, 1992 (3 ed.); Carrino, A.: Il problema 
della sovranità nell’età della globalizzazione. Da Kelsen allo Stato-mercato. Rubettino: Soveria 
Mannelli, 2014; Stella, G.: Stato e scienza. I fondamenti epistemologici della dottrina pura del 
diritto. Napoli: Esi, 1997; Stella, G.: Stato e Sovranità nella dottrina pura del diritto. Roma: 
Aracne, 2000. 

23 Ibid., p. 9.
24 Ibid., p. 9-10.
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weil aus keiner andern ableitbare Ordnung, d. h. souverän ist nur die alle anderen 
als Teilordnung umfassende Gesamtordnung, ist der Staat als Rechtsbegriff nur, 
wenn er mit der Gesamtrechtsordnung zusammenfällt.»25  

Removing sovereignty is described as a «Revolutionierung des Kultur-
bewußtseins»26, a revolution of awareness, that the world needs. As Jochen von 
Bernstorff emphasizes, «A view of sovereignty directed only at social reality, he 
argued, was not only methodologically unacceptable, but also not very useful. 
For in a factual sense, every state was politically dependent on other states and 
therefore not conceivable as the highest, completely unconstrained entity. In-
stead, sovereignty should be seen as merely a logical attribute; in normative-lo-
gical terms, the notion of “being the highest” was to be understood as the order 
of norms that could “not be derived any further”».27

The new formal concept has to be object of the theoretical knowledge and 
valid through all times. In this way, sovereignty becomes a formal principle of 
the unity of the whole legal order and represents as such the independence and 
juridical primacy of the international law at the expense of the different national 
orders. This new Rechtssouveränität is free from struggles for political power 
and acquires an epistemological status. International and National Law become 
epistemological relations based on logics. Nevertheless, at the end of the book, 
speaking about the future of the International Law, Kelsen writes about the ethi-
cal and political meaning of the primacy of the International Law:

«Die Rechtseinheit der Menschheit, die nur vorläufig und keineswegs end-
gültig in mehr oder weniger willkürlich gebildete Staaten gegliedert ist, die civi-
tas maxima als Organisation der Welt: das ist der politische Kern der juristischen 
Hypothese vom Primate des Völkerrechts, das ist aber zugleich der Grundgedan-
ke des Pazifismus, der auf dem Gebiete der internationalen Politik das Gegenbild 
des Imperialismus darstellt. So wie für eine objektivistische Lebensanschauung 
der sittliche Begriff des Menschen die Menschheit ist, so ist für eine objektivis-
tische Rechtstheorie der Begriff des Rechts identisch mit dem des Völkerrechts 
und gerade darum zugleich ein ethischer Begriff.»28 

Connecting the primacy of International Law to Pacifisms Kelsen affirms his 
ultimate aim: building a contemporary civitas maxima, based and focused on 
humanity and democracy.

25 Ibid., p. 13.
26 Ibid., p. 320.
27 VON BERNSTORFF, J.: The Public International Law Theory of Hans Kelsen. Believing in 

Universal Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp. 64-65.
28 KELSEN, H.: Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, p. 319.
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5. Scientific Models as Philosophical Myths: 
Lambert Wiesing’s Phenomenological View  

Considering Kelsen’s structure as an attempt to build a scientific pure model, the 
title of this chapter arises from the pages of a Lambert Wiesing’s work, Das Mich 
der Wahrnehmung,29 where this famous scholar of the contemporary phenome-
nology school and aesthetics theory makes a comparison between myth and sci-
entific models. Wiesing’s phenomenology is another methodological suggestion 
towards Kelsen’s structure as a myth.

According to Lambert Wiesing, philosophical research is today something 
unsatisfying, because it is not able anymore to find good solutions about the 
future of the human condition. This anthropological focus on human being, 
born with the Kantian philosophy, seems to take for granted for every scholar an 
epistemological certainty: the dimension of Being-in-the-world is indirect, our 
contact with all we call Other is mediate. Wiesing calls it Myth of the Mediate, 
a myth that has a consequence: our points of access to the world correspond 
directly to our world-borders. According to the philosopher, also every contem-
porary philosophical approach becomes, in this human certainty of a mediated 
world, something ‘influenced’. The negative consideration of the philosophy as 
a myth and of the myth as a critical category promotes the development of an 
“anti-mythological objection”30, which at the same time holds up the traditional 
conception of myth. That has happened because, although the anti-mythological 
objection acknowledges the lacking of scientific credibility of the myths, it still 
appreciates its explanatory capability, its possibility of being a meaningful story. 
In Wiesing’s opinion, there is almost an intra-scientificity of myths. That means 
that a scientific philosophy does not become a myth for its contents, but rather 
when it builds a genetic history on the bases of theoretical elements, i.e. when 
– far from being logically founded – it works on transcendental hypotheses and 
models, that end up replacing the real phenomena. Modelling theories coincide 
with what they have to represent: theory becomes reality. Getting to the point, in 
this way philosophy of myth shall designate an explanatory model with which 
also scientific models operate as well. Thus, myths and modelling theories are 
never definable true or false. They can be just more or less efficient than others. 

Facing empirical obscurity, both myth and modelling theory act with the same 
methodological approach. Such approach consists of explanatory stratagems that 

29 Wiesing, L.: Das Mich der Wahrnehmung : Eine Autopsie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009.
30 Wiesing defines empiricism as a myth of fact, philosophy of consciousness as a myth of subjec-

tIvism and so on.
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make theoretical structures, used in a normative way, possible. A common formal 
field seems to enable the transformation of the model in a myth, especially when 
the scientific model tries to provide answers for questions, intending itself not as 
a method anymore, but as a claim of truth. According to Wiesing, every scientific 
model hiding a claim of truth turns into a philosophical myth.

Can we consider the Kelsenian system of the Pure Theory of Law as a con-
temporary myth? Or, on the other hand, do we have to consider Kelsen’s notion 
of sovereignty as an account provided to escape a mythical reasoning? In my 
opinion is possible to test an application of Wiesing’s idea of scientific models 
as myths to Kelsen’s concept of sovereignty. Kelsen’s attempt to eradicate tra-
ditional sovereignty – understood as the authority to decide – is a way to delete 
its dangerous potential in the world and to build a peaceful cosmopolitan com-
munity.

 As it has already been said, Kelsen’s discussion about sovereignty seems to 
be aware of the serious contradiction hidden behind taking into account the truth 
of the models. He is so conscious of it, that he won’t take an epistemological 
decision between the two methodological hypotheses of the primacy of internati-
onal law and of the primacy of national law. Kelsen states that every primacy-op-
tion is inside logically correct, because it is only a formal model. Because they 
are lacking truth-claims, both of them are logically satisfactory. The issue is: if 
this decision could not be taken at the juridical-formal level, in which dimension 
lies Kelsen’s preference for International Law?

6. A Political Point of View: Laski’s Critique of 
Kelsen’s Sovereignty

In 1917 when Hans Kelsen was writing his major work about Sovereignty Das 
Problem der Souveränität und die Theorie der Völkerrechts was already pub-
lished and known, a famous British political theoretician, professor at the Harvard 
University, Harold Joseph Laski, publishes his first book about state-sovereignty, 
Studies in the Problem of Sovereignty.31 This book constitutes Laski’s first critical 
study about such a subject, in which he aimed to discuss the different aspects of 
the Theory of the State. His starting point is the belief «that in such a theory, the 
problem of sovereignty is fundamental, and that only in the light of its conception 

31 Cfr. LASKI, H. J.: Studies in the Problem of Sovereignty. New Haven: Yale University Press, 
1917.
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can any satisfactory attitude be adopted».32 Laski is famous for his critique of 
the modern state, especially directed to the problems of democracy, freedom and 
sovereignty. In 1921, one year after the publication of Kelsen’s work, Laski sys-
tematizes his critique in his new work The Foundations of Sovereignty and Other 
Essays.33 Laski knew Hans Kelsen, as the Italian philosopher of law Carlo Nitsch 
has pointed out. In the Italian edition of Law and Peace in International Relation-
s,34 Nitsch has reconstructed the correspondence between Kelsen and the major 
American institutions, especially the Rockefeller Foundation, with special refe-
rence to the dramatic moment when the Austrian scholar tried to find an academic 
job in the USA, aiming to leave Europe as soon as possible. The official archive 
of the Rockefeller foundation keeps a letter addressed to its President Raymond 
Blaine Fosdick, in which Harold Laski asks for an intervention directed to find 
a secure job for Kelsen in Great Britain or in the United States.35 Laski’s estima-
tion of Kelsen’s personality and mind is combined with a severe critique of the 
pure theory of law. This point of course motivates an analysis of his political phi-
losophy, which, in comparison to Kelsen’s thought, appears to be the other side of 
the coin, as far as sovereignty is concerned. Moreover, Laski’s account – which 
is not enough discussed by the critics, or so it seems to me – provides a great deal 
of material for further consideration about Kelsen’s theory. Placing on the same 
formal level Hobbes, Austin and Kelsen, Laski states:

«They sought to make, as, in put own day, Kelsen has sought to make, a se-
lf-consistent theory of pure law into which neither ethical nor sociological con-
sideration could penetrate. Law, on this view, was completely separated from 
justice on the ground that this latter concept introduces non-juristic postulates 
foreign to the nature of law. On this view, the authority of law ultimately derives 
from the final norm in a series – the state – and this norm, in its turn, is a postulate 
incapable of examination since, as the supreme source of authority, it cannot be 
called into question. Granted its postulates, I believe the pure theory of law to be 

32 Ibid., Preface.
33 Cfr. Laski, H. J.: The Foundations of Sovereignty and Other Essays. New York: Harcourt, Brace 

and Co, 1921.
34 Kelsen, H.: Law and Peace in International Relations. The Oliver Wendell Holmes Lectures, 

1940-41. Massachussetts: Cambridge, 1942 (1948), It. transl. by C. Nitsch, Diritto e pace nelle 
relazioni internazionali. Le Oliver Wendell Holmes Lectures, 1940-41. Milano: Giuffrè, 2009,  
p. XXI.

35 Finding a job in the American universities was not simple, because of the difference between 
Kelsen’s pure theory of law and the American way of teaching of International Law, based more 
pragmatically on moral and politics. Cfr. Telman, J.: The reception of Hans Kelsen’s Legal Theo-
ry in the United States: A Sociological Model, Law Faculty publications, paper 7, 2008.
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unanswerable, but I believe also that its substance is in an exercise in logic and 
not in life.»36

Far away from a Kelsenian pure legal path, Laski’s approach to the law is 
Marxist and pluralistic, and deserves particular attention to the socio-political 
aspects of the society. Facing the subject of sovereignty, he points out:

«Politics are not merely vulgar, in Seeley’s admirable phrase, unless they are 
liberalized by history; they are, in fact, in large part unintelligible. For there is 
a real sense in which the problems of politics are perennial, and if the answer of 
each generation is different it yet deposits a tradition which determines the envi-
ronment of our next response. Nothing is today more greatly needed than clarity 
upon ancient notions. Sovereignty, liberty, authority, personality – these are the 
words of which we want alike the history and the definition; or rather, we want 
the history because its substance is in fact the definition.»37

In Laski’s view, sovereignty is one of the oldest and most ambiguous concept 
in the history of ideas. He criticizes the classical theories of sovereignty and of 
the State – that are in his opinion necessarily connected – with the purpose of 
building a new political theory. Following this path, he initially affirms that state-
-sovereignty is something monistic and artificial. Then, combining his pluralism 
with a socialist and Marxist view, he starts to describe the state-sovereignty as 
«a fiction, a means by which class dominance was legitimated»38, causing eco-
nomic inequalities in the society. The stronger and more stable the State-sovere-
ignty has become, the less for democracy and freedom is guaranteed in modern 
societies. 

Following Laski’s political approach, sovereignty is therefore a notion that 
«conveyed false impression on social unity, thus giving an air of legitimacy to 
the state action favouring particular interests».39 It is something which gives the 
state a «privileged position on the false ground of neutrality and superiority»,40 
overlooking its social and political aspects. Sovereignty masks class dominance 
in the internal sphere and saves capitalistic interest in the international relations. 
For this reason, Laski begins to see both internal and external sovereignty in a ne-
gative sense, with catastrophic practical consequences. Law seems to be, in this 
Austinian way, only a command of a sovereign with no space for politics. This 
strict legal perspective on sovereignty cannot be sufficient to build up a political 

36 Cfr. LASKI, H. J.: A Grammar of Politics. London: Allen, 1938, p. vi.
37 Laski, H. J.: The Foundations of Sovereignty and Other Essays, p. 314.
38 lamb, p.: Harold Laski: Problems of Democracy, the Sovereign State, and International Society. 

New York: Palgrave-Macmillan, 2004, p. 2.
39 lamb, p.: Harold Laski: Problems of Democracy, the Sovereign State, and International Society, 

p. 93.
40 Ibid., p. xviii.
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theory in which democracy, pluralism, people’s equal value and freedom are the 
pillars. Because of this, man should rethink and eliminate the word sovereignty 
and its misleading use in the juridical, social and political realm. As Peter Lamb 
states, «The denunciation of the notion of sovereignty became a key theme of his 
[that is, Laski’s – A. M.] critique of modern capitalist democracy. [...] As he saw 
it in the 1930s and 1940s, the abolition of both the internal and external aspects 
of sovereignty rested on the prior, or at least simultaneous, abolition of capitali-
sm».41 According to Mary Parker Follet, one of the great Laski’s lessons on state 
sovereignty is that one does not have a sovereign state until one makes one.42 In 
1918 she writes:

«Mr. Laski‘s book, „Studies in the Problem of Sovereignty,“ is one of the 
most thought-stimulating bits of modern political writing: it does away with the 
fetish of the abstract state -- it is above all an attempt to look at things as they are 
rather than as we imagine them to be; it shows that states are not supreme by stri-
king examples of organizations within the state claiming and winning the right to 
refuse obedience to the state; it sees the strength and the variety of our group life 
to-day as a significant fact for political method; it is a recognition, to an extent, of 
the group principle -- it sees that sovereignty is not in people as a mass; it pleads 
for a revivification of local life, and finally it shows us, implicitly, not only that 
we need to-day a new state, but that the new state must be a great moral force.»43

Laski represents an attempt to adopt a multidisciplinary approach, which 
holds together the normative, the ideological and the descriptive point of views, 
hoping for a participative and egalitarian democracy, in which people are free. 
Critics did not respond with enthusiasm to his political theory. The reason is 
simple: from one side, logical positivism was becoming the most important Eu-
ropean paradigm; from the other side, Marxism had a particular and complicated 
history in USA. Laski represents also the other face of the mythical revival, based 
on psychological and emotional impulses within the society. He concentrates on 
these psychological and sociological impulses of the contemporary society, appe-
aring as a try to get away in a rational way from them on the inside.  

41 lamb, p.: Harold Laski: Problems of Democracy, the Sovereign State, and International Society, 
p. 10.

42 LABORDE, C.: Pluralistic Thought and the State in Britain and France, 1900-25. London: Pal-
grave Macmillan, 2000, p.88.

43 PARKER FOLLET, M.: The New State: group organisation the solution of popular government 
(1918). Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1998, p. 262.
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7. Conclusions

Acknowledged that one can argue for the existence of a myth of sovereignty in 
our society, it’s time to pull the strings about the sovereignty-issue. First of all, 
the history of its meaning, semantically considered, from the Antiquity onwards, 
could be seen as a western myth. Secondly, with the help of Cassirer it is possible 
to connect the myth of the state with Kelsen’s sovereignty and the risks of human 
being – such as war, totalitarianism, theory of races – if state-sovereignty beco-
mes something really powerful on the international dimension. Third, Kelsen 
could be read through the phenomenological lens of Wiesing’s theory. This way, 
focused on comparing modelling theories with myths, reveals Kelsen’s attempt 
to get away from truth’s claims and his remaining faithful to his juridical positi-
vism. 

When critics examine Kelsen’s Reine Rechtslehre, they describe it as a ri-
gid formal normativism logically based, in which there is no space for ethics or 
political claims. That’s why Laski did not agree with Kelsen’s pure methodolo-
gy. Nevertheless, such a pure formalism fails when Kelsen takes the decision in 
favour of International Law, given that that decision is ethically and politically 
grounded. For this reason, Kelsen’s elimination of sovereignty is functional for 
his struggle to achieve international peace and democracy.  Albeit with strong 
theoretical differences, Laski’s critical position of sovereignty brings us to what 
Kelsen had already started to sketch: a pure theory of law focused on eradicating 
sovereignty, providing a new and peaceful world order. In my opinion, despi-
te this methodological premise, all the Reine Rechtslehre is entirely grounded 
on – and conserves – ethical premises and political liberal values. That is why 
Kelsen affirms the primacy of International Law on National Law. And that is the 
reason why I try to connect Kelsen and Laski. The ethical and political premises 
of Kelsen’s thought become more evident in the works of his American years, 
during which he tried to build a new international legal and political community 
in order to reach international peace. Kelsen’s new formal paradigm has fou-
nd and finds – even today – intellectual resistance, besides arising questions of 
application: how we can apply something that is just theoretical and ideal? There 
is not a right answer, but this political principle puts in contact Kelsen and Laski. 
Both represent two souls of a single need after the first world war: a struggle for 
a better society. Laski represents an attempt to build, as Kelsen did, an important 
theory against the authoritarian state, «envisaging a federal system».44 Contrary 
to Kelsen, Laski’s political point of view looks critically at positivistic solutions, 

44 LABORDE, C.: Pluralistic Thought and the State in Britain and France, 1900-25, p. 88.
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but it seems to me interesting that both get to the same solution: sovereignty as 
the main problem. 

Sovereignty is still the main problem to date, above all in the European con-
text, where the latter seems fragmentised as well as sovereignty is. Therefore, one 
can think about Kelsen’s sovereignty solution, never applied, and test the theore-
tical possibility to recognise really the international order as prior to the others.
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Abstract: The contribution is dedicated to the research on the possibility of fal-
sification of Martin Declaration and on so called secret clause that was allegedly 
adopted during the discussions in Turčiansky sv. Martin on October 31st 1918. 
This secret clause became the ground for the theory advertised by Vojtech Tuka, 
according to which the existence of the interwar Czechoslovak state was limited 
only for 10 years. Was the text of Martin declaration secretly changed after its 
adoption? And was there a secret clause of Martin Declaration?

 
Abstrakt: Príspevok je venovaný špekuláciám o falzifikácii Martinskej dekla-
rácie, a tiež tzv. tajnej klauzule, ktorá mala tvoriť súčasť rokovaní v Turčian-
skom sv. Martine dňa 31. októbra 1918. Táto klauzula sa stala základom pre 
teóriu Vojtecha Tuku o možnom zániku Československa po desiatich rokoch jeho 
existencie. Bola deklarácia skutočne falšovaná? A existovala v skutočnosti tajná 
klauzula?

 
Keywords: The Martin Declaration, secret clause, vacuum iuris, interwar Cze-
choslovakia

 
Kľúčové slová: Martinská deklarácia, tajná klauzula, vacuum iuris, medzivoj-
nové Československo

1. Úvod

Je všeobecne známou skutočnosťou, že tzv. martinské rokovania, t.j. rokova-
nia predstaviteľov slovenskej politickej reprezentácie v Turčianskom sv. Mar-
tine, ktorých výsledkom bolo najmä konštituovanie Slovenskej národnej rady 
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a prijatie Deklarácie slovenského národa, sa neskončili dňom 30. októbra 1918.1 
Rovnako nie je tajomstvom, že výsledný, publikovaný text Martinskej deklará-
cie nezodpovedal zneniu, v akom bola deklarácia prijatá. Samotný text Dekla-
rácie bol totiž takmer bezprostredne po jej prijatí čiastočne zmenený. Tento zá-
sah vykonal Milan Hodža, ktorý do Turčianskeho sv. Martina dorazil až navečer  
30. októbra 1918. Práve tieto zásahy vyvolali rôzne špekulácie o falšovaní Mar-
tinskej deklarácie, ktorým budeme venovať bližšiu pozornosť v tomto texte. 

Aj keď väčšina deklarantov z Turčianskeho sv. Martina odcestovala už večer 
30. októbra, niektorí z dôvodov pretrvávajúceho národného oduševnenia alebo 
pre zlé vlakové spojenie zostali. Rokovania v sieni v budove Tatrabanky, teda 
v zúženom počte deklarantov prebiehali aj nasledujúci deň, t. j. 31. októbra 1918. 
No a práve obsah týchto rokovaní je základom pre vytvorenie prvorepublikového 
mýtu o tzv. tajnej klauzule Martinskej deklarácie. Tento mýtus dokonca viedol 
v 20. rokoch k dvom veľkým súdnym procesom. Je však zaujímavé, že sa tieto 
dohady začali až niekoľko rokov od uskutočnenia „tajnej“ porady v Martine. Za-
príčinil to, okrem iných faktorov, aj F. Juriga, ktorý pri príležitosti osláv svojich 
50. narodenín predniesol prejav, v ktorom spomenul otázku tajnej klauzuly. Kon-
krétne uviedol, že slovenský národ má právo žiadať autonómiu aj z toho dôvo-
du, pretože to vyplýva z uznesenia SNR zo dňa 31. októbra 1918.2 Po Jurigovi 
rozvíril hladiny okolo tajnej klauzuly opätovne až Vojtech Tuka. Tuka na Nový 
rok v roku 1928 uverejnil v denníku Slovák článok „V desiatom roku Martinskej 
deklarácie“, kde znovu upriamil pozornosť na údajnú tajnú klauzulu. Týmto sa 
stali martinské porady z 31. októbra 1918 predmetom zvýšeného záujmu a čoraz 
viac sa špekulovalo o ich obsahu. 

Čo sa teda dialo v Turčianskom sv. Martine 31. októbra a ako tento mýtus 
vlastne vznikol? Existovala skutočne tajná klauzula? 

2. Martinská deklarácia a problém jej 
falzifikácie 

Podstatou Martinskej deklarácie bolo osvedčenie sa Slovákov za spoločný 
štát s Čechmi a vyjadrenie vôle slovenského národa definitívne pretrhnúť väz-
by s Uhorskom. Jej významom bolo tiež v zjednotení všetkých politických síl, 

1 GREČO, M.: Martinská deklarácia. Bratislava: Nákladom ústrednej správy Slovenskej Ligy, 
1939, s.165.

2 Pozri bližšie: GREČO, M.: Martinská deklarácia. Bratislava: Nákladom ústrednej správy Slo-
venskej ligy, 1939, s. 175.
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vytvorení oficiálneho reprezentanta slovenského národa v podobe SNR, ktorý 
prevzal všetku zvrchovanú moc. Deklarácia vychádzala z konceptu, ktorý pripra-
vil evanjelický kňaz Samuel Zoch. Rokovaniam predsedal predseda Slovenskej 
národnej rady Matúš Dula.3 Večer 30. októbra 1918 pricestoval do Turčianskeho 
sv. Martina Milan Hodža, ktorý priniesol informácie o vyhlásení českosloven-
ského štátu v Prahe.4 Na základe toho odporučil, aby boli do textu deklarácie 
vykonané niektoré zásahy. Z jeho iniciatívy bola z pôvodného textu už schvále-
nej Deklarácie vypustená veta o samostatnom zastúpení na mierovej konferencii 
a na miesto toho bolo doplnené, že Slováci prejavujú súhlas s medzinárodným 
právnym rozložením tak, ako to vyplynulo z Wilsonovej nóty a z odpovede na 
túto nótu od rakúsko-uhorského ministra zahraničných vecí G. Andrássyho. Ten-
to zásah M. Hodžu schválila tzv. redakčná komisia Deklarácie,5 no aj napriek 
tomu viedol k mnohým špekuláciám o falzifikácii textu Deklarácie. 

Prvýkrát sa obvinenia z falšovania textu Deklarácie objavili vo viacerých 
článkoch regionálneho týždenníka Slovenská národná jednota. Tento týždenník 
priniesol dňa 27. januára 1922 úvodník s textom: „Politické zvrátnictvo Čecho-
slovákov od prvopočiatku. Fašlovanie suverénnej vôle deklarácie z 30. októb-
ra 1918. Pachatelem je Dr. Milan Hodža6“. V článku sa objavili obvinenia, že 
Milan Hodža bez „opýtania národa“ deklaráciu zmenil a že „deklarácia bola 
nehanebne sfalšovaná“.7 Následne, 11. februára 1923 bol v Lidových novinách 
uverejnený článok Samuela Zocha s názvom „Martinská deklarácia falšova-
ná“.8 Toto obvinenie bolo o to závažnejšie, že jeho pôvodcom bol samotný autor 
konceptu Deklarácie. 

V tejto súvislosti považujeme zásahy Milana Hodžu do textu Deklarácie za 
nie veľmi šťastný ťah. Celkom zbytočne totiž vniesol v kľúčových rokoch exis-
tencie československého štátu pochybnosti o originalite Deklarácie, a tým pádom 
aj o skutočnej vôli a zámere deklarantov. Úvahy o falšovaní textu deklarácie boli 
navyše podporené aj tou skutočnosťou, že sa originál Deklarácie stratil.9 Podľa 

3 GREČO, M.: Martinská deklarácia. Bratislava: Nákladom ústrednej správy Slovenskej Ligy, 
1939, s.130.

4 KOVÁČ, D. a kol.: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Slováci v prvej svetovej vojne 
1914-1918. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2010, s. 286.

5 LETZ, R.: Slovenské dejiny IV. 1914-1938. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2010, 
342 s., s. 87.

6 CHALOUPECKÝ, V.: Martinská deklarace a její politické osudy. In Časopis historický. Praha, 
1928, ročník XXXIV., s. 322-342, s. 338.

7 Tamže, s. 338.
8 Tamže.
9 Tamže, s. 88.
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Karola Medveckého sa pravdepodobne originál stratil v kníhtlači, kam bol zane-
sený na uverejnenie v Národných novinách.10

3. Tajná klauzula 

Je všeobecne známe, že tajnou klauzulou je označovaný akýsi dodatok Mar-
tinskej deklarácie, v ktorom malo byť uvedené, že štátoprávny pomer Čechov 
a Slovákov, za ktorý sa osvedčili predchádzajúci deň, sa uzatvára s podmien-
kou, že v priebehu desiacich rokov dôjde k otvoreniu diskusie o postavení Slo-
vákov v spoločnom štáte. Táto diskusia sa mala týkať predovšetkým priznania 
autonómneho postavenia Slovenska. Tajná klauzula teda vo svojej úplnosti zna-
menala, že československý štát bol vytvorený iba na dobu určitú, s tým, že jeho 
existencia po desiatich rokoch je podmienená otvorením diskusie o zmene štáto-
právneho postavenia Slovákov. 

Priblížme si teda základné informácie o rokovaní, ktoré sa konali deň po 
prijatí deklarácie. Prebiehali 31. októbra 1918 v budove Tatra banky. Stretla 
sa asi pätina deklarantov, ktorí ešte z Turčianskeho sv. Martina neodcestovali. 
Predmetom rozhovorov bol Pantůčkov návrh na dočasné usporiadanie správy na 
Slovensku, ktorý priniesol I. Dérer.11 Pre zaneprázdnenosť Matúša Dulu pred-
sedal týmto rokovaniam Emil Stodola.12 Samotný obsah rokovaní, ako už bolo 
uvedené, bol predmetov rôznych dohadov a špekulácií. V októbri 1924 otvoril 
otázku obsahu porady z 31. októbra 1918 poslanec Slovenskej ľudovej strany F. 
Juriga, ktorý pri príležitosti oslavy svojich 50. narodenín vyhlásil, že slovenský 
národ má právo na autonómiu na základe uznesenia Slovenskej národnej rady 
z 31. októbra 1918. Práve tu vznikol zárodok „mýtu“ o tajnej klauzule, ktorý však 
naplno rafinovaným spôsobom rozvinul až V. Tuka. V januári 1925 vypracoval 
V. Tuka pre Andreja Hlinku otvorený list pre predsedu rakúskej vlády Rudolfa 
Rameka.13 Tento list bol reakciou na to, že v Rakúsku bol vydaný pokyn, aby 
sa používal názov Československej republiky dohromady ako „Tschechoslo-
wakei“. V. Tuka sa v tomto liste, ktorý však bol podpísaný Andrejom Hlinkom 
a odoslaný v jeho mene, odvoláva na mierové zmluvy, kde sa používa spojovník 

10 GREČO, M.: Martinská deklarácia. Bratislava: Nákladom ústrednej správy Slovenskej Ligy, 
1939, s.144.

11 LETZ, R.: Slovenské dejiny IV. 1914-1938. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2010, 
342 s., s. 90.

12 GREČO, M.: Martinská deklarácia. Bratislava: Nákladom ústrednej správy Slovenskej Ligy, 
1939, s.166.

13 IVANKA, M.: Proti tajnej iredente. Bratislava, 1928, s. 22.
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(Tchéco-slovaque).14 V rámci tohto listu je tiež uvedené, že „V tajnej klauzule 
tejto (martinskej) rezolúcie bolo stanovené, že nastávajúci štátoprávny pomer 
Slovákov a Čechov určený je na najvýš 10ročné trvanie. Po uplynutí tejto le-
hoty Slováci si uplatnia svoje neodškriepiteľné právo samourčovacie a prejavia 
osvedčenie, že či Slováci zostanú i naďalej v štátnom sväzku s Čechmi alebo či si 
založia samostatný štát.“ 15

Práve tento list a obhajoba tajnej klauzuly viacerými členmi, či sympatizant-
mi ľudovej strany bol spúšťačom pre prvý veľký proces týkajúci sa existencie 
resp. neexistencie tajnej klauzuly Martinskej deklarácie. V dňoch 8. a 9. apríla 
1926 sa konal proces, v ktorom žaloval redaktor Jur Koza Matejov redaktora Ka-
rola Hušeka za urážku na cti, nakoľko Hušek nazval Matejova (a tiež aj Hlinku) 
v novinách „rozširovateľom neprávd – lhárom“.16 V tomto spore dvoch noviná-
rov, ktorý sa priamo týkal toho, či tajná klauzula existovala alebo nie, bolo vypo-
čutých 36 svedkov. Väčšina z týchto svedkov boli priami účastníci deklaračného 
zhromaždenia. Jeden z deklarantov, Samuel Zoch, sa v rámci svojej svedeckej 
výpovede vyjadril nasledovne: „Žeby na zasadnutí Národnej rady alebo na val-
nom shromaždení bola bývala reč o nejakej tajnej klauzule, žeby sa tam hovorilo 
o tom, že sa s Čechmi spojíme len na próbu, o tom nič nebolo. Bola len reč o au-
tonómii.“17 Karol Medvecký sa k obsahu rokovaní vyjadril pred súdom takto: 
„O nejakej tajnej klauzule Martinskej deklarácie vôbec neviem. Považujem za 
samozrejmé, že sa na výpoveď žiaden štát netvorí. V súkromných rozhovoroch 
som tvrdil, že bola reč o istých 10 rokoch, počas ktorých sa má vykrištalizovať 
terajší náš pomer k Čechom na základe vzájomnej dohody.“ Ferdiš Juriga v rám-
ci tohto konania v podstate potvrdil obsah predošlých výpovedí: „Ja nič neviem 
o tajnej klauzule, ale o verejnom zasadnutí Slovenskej národnej rady, ktorá sa 
osvedčila za autonómiu, keďže videla, že centralizmus zničil Rakúsko-Uhorskú 
monarchiu.“18 

Zo všetkých svedeckých výpovedí v súdnom procese novinárov vyplývalo, že 
v skutočnosti neexistovalo nič ako tajná klauzula Martinskej deklarácie, teda nič, 
čo by hovorilo o „dočasnosti“ spojenia Čechov a Slovákov v spoločnom štáte. 

14 CHALUPECKÝ, V.: Martinská deklarace a její politické osudy. In Časopis historický. Praha, 
1928, ročník XXXIV., s. 322-342, s. 340.

15 CHALOUPECKÝ, V.: Martinská deklarace a její politické osudy. In Časopis historický. Praha, 
1928, ročník XXXIV., s. 322-342, s. 340.

16 GREČO, M.: Martinská deklarácia. Bratislava: Nákladom ústrednej správy Slovenskej Ligy, 
1939, s.175.

17 Tamže, s.175.
18 Tamže, s.176.
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4. Vacuum iuris Vojtecha Tuku

Ani súdny proces, v ktorom bolo z viacerých výpovedí zrejmé, že žiadna taj-
ná klauzula nikdy neexistovala, však tento mýtus neukončil. Nový dych dostal 
vďaka známemu novoročnému článku Vojtecha Tuku, ktorý bol uverejnený v ľu-
dáckom Denníku Slovák s názvom „V desiatom roku Martinskej deklarácie“ 
(Štátofilozofická úvaha).19 V tomto článku Vojtech Tuka vychádza z predpokladu, 
že v Turčianskom sv. Martine boli vytvorené dva dokumenty. Prvým dokumen-
tom bola všeobecne známa Deklarácia slovenského národa zo dňa 30. októbra 
1918 a tým druhým bola tajná zápisnica z 31. októbra 1918, ktorá bola tajnou 
klauzulou Deklarácie. O obsah tejto zápisnice oprel Vojtech Tuka svoju teóriu 
a bol odhodlaný túto zápisnicu získať. Za jej obstaranie dokonca zaplatil Jozefovi 
Hanzalíkovi 10.000 korún,20 čo vo svojej výpovedi v Tukovom procese Hanzalík 
potvrdil. Vo výpovedi pred súdom však uviedol, že po uverejnení novoročného 
článku v denníku Slovák už nemal záujem niečo Tukovi obstarať, hoci peniaze 
prevzal.21 

Tuka sa v rámci svojej novoročnej „štátofilozofickej úvahy“ teda vrátil k svo-
jej obľúbenej téme, no tentokrát už pod vlastným menom. Tvrdil, že výročie 
Martinskej deklarácie v roku 1928 bude mať jubilejný ráz: „Deň 30. presnejšie 
31. okt. 1928 stane sa nám historickým dňom a vlastným ďalekosiahajúcim vý-
znamom. Dňom 31. okt 1928 nastane v jednej polovici štátu, v slovenskej čiastke 
Česko-Slovenskej republiky mimoriadny stav „vacuum iuris.“22 Teóriu vaccum 
iuris rozvádza ďalej: „Týmto kritickým dňom totižto prestane etický podklad 
istých ústavných ustanovizní, pretrhne sa právna kontinuita, prestane zásadne 
dočasná platnosť dôležitých zákonov. Právny stav premení sa v určitom ohľade 
na stav faktický, ktorý nespočíva na autorite zákonov, nie len na fyzickej sile. 
A tento mimozákonný, precíznejšie zákonno-prázdny stav nemôže sa ináč napra-
viť, len pomocou uplatnenia sebaurčovacieho práva slovenského národa.23“ 

Vojtech Tuka sa tu vysporiadava aj s už spomenutým súdnym rozhodnutím 
z roku 1926, kedy súd v podstate potvrdil neexistenciu klauzuly. Tuka uvádza, 
že predsa aj súdom vyhlásený za mŕtveho môže byť aj naďalej živý a domáhať 

19 TUKA, V.: V desiatom roku Martinskej deklarácie. Štátnofilozofická úvaha. In Slovák, 1/1928, 
roč. 10, s. 3-4.

20 LETZ, R.: Slovenské dejiny IV. 1914-1938. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2010,  
s. 92.

21 SNA, Nespracovaný fond Vojtech Tuka a spol. 1929, k. 1, Zápisnica z hlavného pojednávania.
22 TUKA, V.: V desiatom roku Martinskej deklarácie. Štátnofilozofická úvaha. In Slovák, 1/1928, 

roč. 10, s. 3-4.
23 Tamže.
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sa zmeny súdnej „pravdy“.24 Svoje presvedčenie o existencii tajnej klauzuly de-
klarácie opieral o tvrdenia A. Hlinku, K. Medveckého a E. Stodolu. Napríklad  
K. Medvecký mal 31. októbra 1918 uviesť, že: „Som presvedčený, že Česi s nami 
zamýšľajú čestne a bratsky a že do desiatich liet bude lojálnym zástupcom Slová-
kov poskytnutá možnosť dojednať sa so zástupcami Čechov o definitívnych for-
mách spolunažívania v jednom štátnom zväzku.25“

Vo svojej úvahe Vojtech Tuka tvrdil, že ak do 31. októbra 1918 nedôjde 
k uplatneniu sebaurčovacieho práva slovenského národa, tak nastane prázdo-
právny stav, tzv. vacuum iuris, a tým pádom dôjde aj s zániku spoločného štátu 
Čechov a Slovákov. Československá republika bola teda podľa Vojtecha Tuku iba 
štátom, ktorého existencia bola podmienená uplatnením sebaurčovacieho práva 
Slovákov. Na podporu tejto argumentačnej línie sa musel Tuka vysporiadať aj 
s tým, prečo by mali mať akúkoľvek právnu záväznosť dokumenty prijaté, či už 
30. októbra alebo 31. októbra 1918. Sám si túto otázku v texte aj kladie a rovno 
na ňu aj odpovedá pomocou teórie o interregne, kedy už staré „regnum“ nebolo, 
no ešte neexistovalo nové: „Účastníci ustanovujúceho zhromaždenia nového štá-
tu v Turčianskom sv. Martine boli „interrex“–mi, suverénnymi dočasnými kráľmi 
a nie akýmsi delegovanými zástupcami. Boli nie volení, ale rodení majitelia ná-
rodnej suverenity.26“ Na teóriu o interregne plynulo nadväzuje koncepcia o vy-
tvorení „prasnemu“, v ktorom sa zišiel celý národ: „Martinské zhromaždenie 
bolo zjazdom nekorunovaných „inter-rex“-ov. Bol to prasnem suverénov, kde 
každý jeden v sebe stelesnil úplnú suverenitu národa. Nie všetci spolu vzájomne 
sa dopĺňajúc, ale jeden každý osobitne mohol tvrdiť o sebe: „La Nation c’est 
moi“. V Martine bol teda celý národ prítomný. Nie v mene národa rokovali akísi 
zástupcovia, ale sám v „prasneme“ sa zišlý národ rozhodoval.27“ 

Vojtech Tuka teda nepovažoval deklarantov len za určitých revolučných re-
prezentantov národa, ale priamo za nositeľov samotnej štátnosti. Spoločne tvorili 
„prasnem“, ktorý mal podľa V. Tuku legitimitu prijať právne záväzné rozhodnu-
tie: „Ako suveréni nie sú zodpovední pred žiadnym pozemským súdnym fórumom 
pre vykonávanie svojej zvrchovanej moci. Svojím suverénnym sebaurčovacím 
činom zaviazali národ, naložili povinnosti nám všetkým...“28 Jediný spôsob ako 
predísť nastúpeniu právnej prázdnoty bola realizácia sebaurčovacieho práva: 
„Predísť hroziacemu štátoprávnemu zmätku sa dá v rámci terajšieho právneho 
poriadku len jediným spôsobom: ústavne umožniť, aby do 31. okt. 1928 slovenský 

24 Tamže.
25 Tamže.
26 Tamže.
27 Tamže.
28 Tamže.
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národ ako politický celok, organizovaný na suverénne vyjadrenie svojej vôle, 
vlastným zákonodarným snemom prehovoril a podľa zápisnice dosiaľ nevyčer-
panú čiastku svojho sebaurčovacieho práva uplatnil. Nakoľko by sa toto do  
31. okt. 1928 nestalo, totižto ústava by v tomto zmysle nebola zmenená, automa-
ticky nastane na začiatku našej úvahy oznámený „právoprázdny stav“, vacuum 
iuris alebo nešetrne sa vyjadrujúc „okupačný stav“ a či „uzurpácia moci““.29 

5. Záver 

Existovala teda tajná klauzula? Všetky indície naznačujú tomu, že nie. Jediný 
známy a zachovaný dokument z rokovaní dňa 31. októbra 1918 z tohto dňa má 
názov „Značky zasadnutia výkonného výboru SNR v Turčianskom sv. Martine 
31. októbra 1918“, ktorý je zápisnicou k prerokovávaniu návrhu zákona o úprave 
prechodných pomerov na Slovensku.30 Na tomto dokumente chýbajú podpisy 
a jeho pravosť je spochybňovaná.31 Návrh bol v princípe prijatý s tým, „že po 
uplynutí prechodnej doby, najďalej ale 10 rokov upraví sa štátoprávny pomer 
dosiaľ v Uhorsku žijúcej vetvy nášho národa úmluvou medzi legitímnymi zá-
stupcami z jednej strany zo Slovenska a druhej strany z Čiech, Moravy a Sliez-
ska.“32 Dokument obsahuje niektoré vyjadrenia členov výkonného výboru SNR 
pri prerokovávaní návrhu. Dr. Stodola v rámci diskusie uviedol: „Návrh ako 
prechodný prijímame a žiadame garancie a určitý termín medzinárodne určiť. 
Vtedy nastane stav autonómie slovenskej a túto žiada úplnú čím najsúrnejšie.“  
Dr. Markovič zase žiadal autonómiu na poli výučby. F. Juriga odporučil demo-
kraciu a federaliz mus. M. Hodža sa vyjadril v zmysle, že prítomné zhromaždenie 
nie je oprávnené hovoriť v mene budúcich generácií. 

Vierohodnosť tejto zápisnice však nebola nikdy preukázaná. Ako už bolo 
uvedené, chýbajú na nej podpisy, ktoré sú podstatnou náležitosťou každej vy-
hotovenej zápisnice. Pôvodcom zápisnice mal byť tajomník SNR K. Medvecký, 

29 Tamže.
30 SNA, Nespracovaný fond Vojtech Tuka a spol. 1929, k. 5, Značky zasadnutia výkonného výboru 

SNR v Turčianskom sv. Martine 31. októbra 1918.
31 Jednou z možností je, že tento dokument predsa len zaobstaral pre V. Tuku J. Hanzalík za  

10 000 Kč, hoci to počas svojej výpovede na hlavnom pojednávaní poprel. Porovnaj: GREČO, 
M.: Martinská deklarácia. Bratislava: Nákladom ústrednej správy slovenskej ligy, 1939, s. 173  
a SNA, Nespracovaný Fond Vojtech Tuka a spol. 1929, k. 5, Značky zasadnutia výkonného vý-
boru SNR v Turčianskom sv. Martine 31. októbra 1918 a SNA, Nespracovaný fond Vojtech Tuka 
a spol. 1929, k. 1, Zápisnica z hlavného pojednávania.

32 SNA, Nespracovaný fond Vojtech Tuka a spol. 1929, k. 5, Značky zasadnutia výkonného výboru 
SNR v Turčianskom sv. Martine 31. októbra 1918.



 FALŠOVANIE MARTINSKEJ DEKLARÁCIE A JEJ TAJNÁ KLAUZULA 

175

ktorý sa však k autorstvu nikdy neprihlásil.33 V neposlednom rade je treba uviesť, 
že ak by aj v skutočnosti dňa 31. októbra 1918 bola prijatá tajná klauzula, tak by 
nebolo za žiadnych okolností možné hovoriť o jej právnej záväznosti, a preto 
z nej nemožno vyvodzovať rozpad štátneho zväzku Čechov a Slovákov po desia-
tich rokoch.  

Rovnako nemožno zrejme hovoriť ani o falšovaní Martinskej deklarácie. Zá-
sahy do textu boli vykonané vzhľadom na príchod Milana Hodžu, ktorý priniesol 
informácie o vyhlásení československého štátu v Prahe 28. Októbra 1918. Tomu 
bolo potrebné prispôsobiť znenie deklarácie, bez úmyslu falšovať vôľu deklaran-
tov. S odstupom času bolo však zrejmé, že tieto zásahy azda zbytočne priniesli 
pochybnosti do tak významného dokumentu. 
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Abstract: At the time of the creation of Czechoslovakia, the idea of Czecho-
slovakism played a very important role. Its origin must be understood in the 
political, not ethnical meaning and especially in the context of the requirement 
for the creation of a common state of the Czechs and Slovaks. Since the Slovaks 
were less numerous in their own state than the Germans, the Czechoslovak nation 
began to be mentioned as a state-building nation in the new republic. The „Cze-
choslovak“ nation is one of the first myths of the newly-established state.

 
Abstrakt: V čase vzniku Československa zohrala idea čechoslovakizmu veľmi 
dôležitú úlohu. Jej počiatok je nutné chápať v politickom, nie v etnickom vý-
zname a hlavne v kontexte požiadavky na vytvorenie spoločného štátu Čechov 
a Slovákov. Keďže Slováci boli vo vlastnom štáte menej početní ako Nemci, 
začal sa uvádzať ako štátotvorný národ v novej republike národ československý. 
„Československý“ národ je jedným z prvých mýtov novovzniknutého štátu. 

 
Keywords: political nation, Czechoslovak Republic

 
Kľúčové slová: politický národ, Československá republika

1. Úvod

Charakter česko-slovenských vzťahov je už od počiatku vzniku štátotvorných 
celkov na území strednej Európy daný vzájomnou príbuznosťou a závislosťou 
oboch krajín. Jedným z možných spojení Čechov, ktorí boli hlboko začlenení do 
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nemecky osídleného územia, ku slovanskému svetu bolo cez Slovensko a Slová-
kov. Táto geopolitická determinácia obrátila Čechov smerom na východ, kde sa 
pre nich záchranou pred nemeckým vplyvom stali práve Slováci. Na druhej strane 
Slováci toto spojenie využili ako pomoc proti uhorskému diktátu a národnostné-
mu útlaku, Maďarom a ich asimilačnej politike. Pre zaistenie ich existencie bola 
nevyhnutná vzájomná kooperácia Čechov a Slovákov, ktorá vyústila na začiatku 
20. storočia do vzniku spoločnej Československej republiky. Avšak okrem blíz-
kej geografickej polohy môžeme pozorovať veľkú podobnosť aj v jazyku. Spo-
ločné prvky môžeme pozorovať aj v mentalite, správaní, tradíciách a kultúre, aj 
keď to isté môžeme podotknúť aj pri porovnaní Slovákov s Maďarmi. Prívrženci 
myšlienky československého národa argumentovali aj ich slovanským pôvodom 
(umelý konštrukt používaný na začiatku 20. storočia). Vo vývoji česko-sloven-
ských vzťahov môžeme rozlíšiť dve obdobia. Prvé trvalo od usadenia predkov 
Čechov a Slovákov v strednej Európe do 18. storočia, kedy je hlavným spojivom 
etnická príbuznosť, avšak toto obdobie z dôvodu obmedzeného rozsahu prís-
pevku nebudeme podrobne sledovať. Druhé obdobie následne začína približne 
v polovici 19. storočia, v období tzv. jari národov, kedy dochádza k formovaniu 
moderných európskych národov a vzniku politických programov oboch krajín, 
s cieľom sformovať sa do moderných národov a neskôr sa idea československého 
národa stáva cielenou a prepracovanou politickou koncepciou. 

2. Idea československého národa

Pre vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov a idey československého národa 
sa budeme zaoberať najmä úvahami a koncepciami, ktorými sa inšpiroval T. G. 
Masaryk, a ktoré zapracoval do politického programu a programových dokumen-
tov, a úvahami slovenských politikov a inteligencie tesne pred vznikom spoloč-
ného štátu. 

Prelom 19. a 20. storočia znamenal v česko-slovenských vzťahoch tiež dile-
mu medzi dvoma koncepciami. Na konci 19. storočia bola už idea českosloven-
ského národa ako jednotného kultúrneho etnika s jedným jazykom neaktuálna. 
Slovenská literatúra dosiahla v druhej polovici 19. storočia značný rozvoj, a tiež 
sa presadila spisovná slovenčina, preto bola pre slovenskú verejnosť už neaktuál-
na diskusia o československom národe ako kultúrnom etniku s jedným jazykom. 
Napriek tomu si politická situácia naďalej vyžadovala vzájomnú kooperáciu. 
Jazyková otázka ustúpila do úzadia a obe strany sa začali sústrediť na politic-
kú spoluprácu a sformulovanie idey politickej jednoty s akceptáciou jazykovej 
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rozdielnosti.1 Takto chápaný československý vzťah presadzoval aj T. G. Masaryk 
a jeho realistická strana. Masaryk vychádzal z kritiky slovenského historického 
štátneho práva. Chápal politiku „realisticky“ ako politiku možného, ako proces, 
v ktorom je dôležité dosahovanie menších, reálnych cieľov, a preto dosiahnutie 
historického práva nebolo v danej vnútroštátnej a medzinárodnej situácii reálne. 
Dosiahnutie českej štátnosti bolo tiež značne komplikované, keďže každý tretí 
občan českých zemí bol Nemec, čo bolo teda v rozpore s historickým právom. 
A práve tu vstupuje do Masarykových úvah slovenská otázka. Slovensko zname-
nalo otvorenie priestoru smerom na východ a slovenské etnikum mohlo vyvážiť 
v počtoch nemecké obyvateľstvo v českých krajinách. Masaryk sa pozeral na zlo-
žitú situáciu realisticky, uvedomoval si, že česko-slovenskú vzájomnosť a spo-
luprácu treba budovať postupne, drobnou spoluprácou. Z toho dôvodu sa vyhol 
formulovaniu programu spoločnej štátnosti, akýmkoľvek nereálnym predstavám, 
a tiež vedeckej formulácii svojho chápania česko-slovenskej jednoty. Idea poli-
tického čechoslovakizmu tak vznikala postupne. Navonok sa stále manifestovala 
kultúrna spolupráca a vzájomnosť. Pre toto obdobie je príznačná aj skutočnosť, 
že česko-slovenská vzájomnosť už nebola diskutovaná len v okruhu vlasteneckej 
inteligencie, ale zasiahla široké vrstvy obyvateľstva.2 

V roku 1905 sa konal v Hodoníne Zjazd priateľov Slovákov. Uhorská vlá-
da v reakcii na zjazd na čas brzdila organizovanie spoločných stretnutí. Zvrat 
predstavovala krvavá udalosť v Černovej roku 1907. Tieto udalosti znamenali 
šok pre Európu a stratu náklonnosti voči Uhorsku. Černová ostáva spomienkou 
neľudskosti štátnej moci, kde panovník nezasiahol ani po takýchto krutých uda-
lostiach. „Muselo padnúť pätnásť pekných, zdravých slovenských životov, aby sa 
prebudilo svedomie Európy nad osudom podtatranských Írčanov, zvaných Slo-
vákmi.“3 Česká verejnosť organizovala protestné zhromaždenie. Andrej Hlinka 
prednášal po českých a moravských mestách, pričom sa manifestovala česko-
-slovenská vzájomnosť. Výsledkom týchto aktivít sa začali od roku 1908 každo-
ročne až do prvej svetovej vojny organizovať v Luhačoviciach česko-slovenské 
stretnutia, ktorým sa dostalo honosného pomenovania česko-slovenské zjazdy 
alebo snemy. Spočiatku ich hlavnú náplň tvorila kultúrna a literárna vzájomnosť, 
neskôr sa však dostávali do popredia aj otázky hospodárstva a politiky. Mnoho 
reálnych výsledkov však Luhačovice nepriniesli. Na tamojšie zjazdy jazdili pre-
dovšetkým slovakofilní a kultúrni pracovníci, významnejší politici tej doby sa 

1 MLYNÁRIK, J.: História česko-slovenských vzťahov. In VODIČKA, K. ed.: Dělení Českoslo-
venska – Deset let poté. Praha: VOLVOX GLOBATOR, 2003, s. 22.

2 KOVÁČ, D.: Dějiny Slovenska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, s. 350-351.
3 HOLEC, R.: Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť. Martin: Matica slovenská, 1997,  

s. 140.
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ich však pravidelne nezúčastňovali. Po vypuknutí vojny prišiel aj plán na vytvo-
renie československého štátu, luhačovické stretnutia patrili k udalostiam, ktoré 
pripravovali pôdu nielen pre vznik takéhoto programu, ale hlavne pre to, aby bol 
tento program prijatý verejnosťou. Prvá svetová vojna nepochybne posunula vý-
voj Čechov a Slovákov k postupnému presadeniu myšlienky spoločného štátu.4

Perzekúcie a útlak z maďarskej strany neumožňovali plný rozvoj slovenskej 
politickej reprezentácie, preto slovenskí politickí činitelia nemali šancu podieľať 
sa na úprave a vymedzení postavenia dvoch etník v spoločnej republike. Táto 
úloha bola prevzatá slovenskými krajanmi v zahraničí, z ktorých za najpočetnej-
šie odbojové centrum možno považovať USA. Počas vojny Rakúsko Uhorska sa 
jednotlivé národy multinacionálnej krajiny začali výraznejšie mobilizovať v ná-
rodnoemancipačnom boji. Aj politickí predstavitelia Slovákov a Čechov v do-
mácom i zahraničnom odboji videli možnosť zavŕšiť národnoemancipačný boj 
oboch národov vytvorením spoločného štátu. Reprezentácie oboch národov pre-
tavili svoju predstavu budúceho česko-slovenského štátu založeného na princípe 
rovnosti oboch štátotvorných národov aj vo viacerých programových dokumen-
toch.5 

3. Dokumenty pojednávajúce 
o „československom národe“

Prvým kľúčovým dokumentom bola Clevelandská dohoda, ktorej cieľom bol 
vznik československého štátu ako federácie, v ktorej malo mať Slovensko vlast-
ný snem, vlastné štátne a finančné riadenie, kultúrnu slobodu a štátnym jazykom 
sa na území Slovenska mala stať slovenčina.6 V úvode sa proklamuje dosiahnutie 
politickej voľnosti a samostatnosti národa českého a slovenského. Podstatou do-
hody bolo 5 nasledujúcich požiadaviek: 

„1. Samostatnost českých zemí a Slovenska. 
2. Spojení českého a slovenského národa ve federativním svazku států s úpl-

nou národní autonomií Slovenska, s vlastním sněmem, s vlastní státní správou, 

4 RYCHLÍK, J.: Češi a Slováci ve 20. století. Bratislava: Academic Electronic Press Bratislava  
a Ústav T.G.Masaryka Praha, 1997, s. 38-39.

5 BALÁŽOVÁ, J.: Problém národa v slovenskom filozofickom myslení v prvej polovici 20. sto-
ročia. In Filozofia, 2001, roč. 56, č. 1, s. 4.

6 KRAJĆOVIĆOVÁ, N.: Začleňovanie Slovenska do Československej republiky (1918-1920). 
In ZEMKO, M. – BYSTRICKÝ, V. (eds.): Slovensko v Československu 1918-1938. Bratislava: 
VEDA, 2004, s. 57.
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úplnou kulturní svobodou, tedy i s úplným užíváním jazyka slovenského, vlastní 
správou finanční a politickou, se státním jazykem slovenským. 

3. Volební právo: všeobecné, tajné a přímé. 
4. Formu vlády: personální unie s demokratickým státním zřízením, podobně 

jako v Anglii.
 5. Tyto body tvoří základ oboustranné dohody a mohou být doplněné, popří-

padě rozšířené jen na základě oboustranné dohody.“7  
Problém však nachádzame v záväznosti dokumentu, a to nielen v záväznosti 

právnej, ktorú Clevelandská dohoda nikdy nemala, ale v záväznosti politickej. 
„Při sestavování tohoto sborníku dokumentů se z přístupných pramenů nepoda-
řilo zjistit úplný seznam účastníků clevelandské konference. Nelze proto zhodno-
tit, do jaké míry šlo o skutečně politicky legitimní představitele českého a sloven-
ského národa.“8

Naproti tomu v Pittsburskej dohode z roku 1918 už nenachádzame zmienku 
o federácii a nepracuje ani s pojmom národ, hovorí len o štáte a v budúcom názve 
štátu sa objavuje pomlčka. Dohoda bola publikovaná v nasledujúcej podobe:

„Schvalujeme politický program, usilující o spojení Čechů a Slováků v samo-
statném státě z českých zemí a Slovenska. 

Slovensko bude mít svojí vlastní administrativu, svůj sněm a svoje soudy. 
Slovenština bude úředním jazykem ve škole, na úřadech a ve veřejném životě 

vůbec. 
Česko-slovenský stát bude republikou, konstituovaný jako demokratický. 
Organizace Čechů a Slováků bude ve Spojených státech podle potřeby a mě-

nící se situace, při společném dorozumění, prohloubená a upravená. 
Podrobná ustanovení o zřízení česko-slovenského státu se ponechává osvobo-

zeným Čechům a Slovákům a jejich právoplatným představitelům.“9 
V roku 1917 sa uskutočnilo Vyhlásenie Českého zväzu na Ríšskom sneme 

s nasledujúcim prehlásením, ktoré zahŕňalo aj otázku národa: „Poselstvo čes-
kého národa vychází z hlubokého přesvědčení, že nynější dualistický útvar vy-
tvořil k patrné újmě celkových zájmů národy vládnoucí a potlačované a že jedi-
né přetvoření mocnářství habsbursko-lotrinského ve spolkový stát svobodných 
a rovnoprávných národních států odstraní každé nadpráví národnostní a zabez-
pečí všestranný rozvoj každého národa v zájmu celé říše i dynastie. Opírajíce se 
proto v této dějinné chvíli o přirozené právo národů na sebeurčení a svobodný 
vývoj, posílené nadto u nás nezadatelnými právy historickými, státními akty plně 

7 GRONSKÝ, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I 1914 - 1945. 
Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005, s. 26.

8 Tamtiež, s. 27
9 Tamže, s. 32.
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uznanými, budeme se v čele svého lidu domáhat sloučení všech větví českoslo-
vanského národa v demokratický český stát, zahrnující i slovenskou větev náro-
da, žijící v souvislém celku s historickou vlastí českou.“10

Českí poslanci sa s habsburskou monarchiou rozchádzali vo vyhlásení Troj-
kráľovej deklarácie, v ktorej sa hlásili o národnú samostatnosť zahŕňajúcu aj slo-
venskú vetvu.11 

Československý kmeň sa uvádza v Rezolúcii z prvomájového zhromažde-
nia sociálnodemokratickej strany v Liptovskom Mikuláši v roku 1918 v dru-
hom bode: „Ako prirodzený následok uznanej slobody žiadame bezpodmienečné  
uznanie práva na samourčenie všetkých národov nielen za hranicami našej mo-
narchie, ale i národov Rakúsko-Uhorska, teda i uhorskej vetvy československého 
kmeňa.“12

Americký prezident W. Wilson sa v 10. bode svojho posolstva Kongresu  
z 8. januára 1918 zaoberá aj osudom a vývojom národov v Rakúsku-Uhorsku: 
„Národom Rakúsko-Uhorska, ktorých miesto medzi národmi, prajeme si, aby 
bolo zabezpečené a zaistené, má byť poskytnutá prvá možnosť na autonómny 
vývoj.“13

Vyústením snáh zahraničného odboja bolo prijatie Washingtonskej deklarácie 
z 18.10.1918, ktorá na základe historického prirodzeného práva, ktorý bol však 
neexistujúcim pojmom, v ktorom sa Česi odvolávali na tradíciu a prirodzené prá-
vo národa na sebaurčenie, žiadali spojenie Čechov a Slovákov do jednotného 
štátu.14 V rámci domáceho odboja vystúpil slovenský poslanec Ferdinand Juriga 
dňa 19.10.1918 na uhorskom sneme, kde hovoril o požiadavke priznať sebaurčo-
vacie právo pre slovenský národ (nehovoril o československom národe): „Právo 
si žiadame na prirodzenom a historickom základe, aby sme, ako to aj kráľ Karol 
chce, ako osobitný národ svoju vlastnú a osobitnú štátnu pospolitosť tvorili na 
území, na ktorom sme usídlení.“15

10 MAHDAL, M.: Státoprávní prohlášení českého zvazu na Ríšské radě (30. 5. 1917). Dostupné 
na internete: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/statopravni-prohlaseni-ceskeho-svazu-na-ri-
sske-rade-30-5-1917/ (navštívené dňa 8.4.2018).

11 SIVÁK, F. a kolektív: Slovenské a české dejiny štátu a práva v rokoch 1918 - 1945. Bratislava: 
VOPFUK, 1995, s. 14-15.

12 SIVÁK, F. - KLIMKO, J.: Dokumenty k dejinám štátu a práva na území ČSSR II. časť. Bratisla-
va: Univerzita Komenského, 1977.

13 14 bodov prezidenta Wilsona. Dokument dostupný na internete: http://tuul.sk/wp-content/
uploads/2014/09/program.pdf. (navštívené dňa 8. 4. 2018.)

14 VOJÁČEK, L. – KOLÁRIK, J. – GÁBRIŠ, T.: Československé právne dejiny. Bratislava: Pan-
európska vysoká škola, 2011, s. 53-54.

15 Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. Bratislava: Národné literárne centrum - 
Dom slovenskej kultúry, 1998, dok. 157. JURIGA, F.: Blahozvesť vzkriesenia slovenského ná-
roda a slovenskej krajiny. 2. diel, Trnava: Urbánek a spol., 1937, s. 46.
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Recepčný predpis z roku 1918 (zákon č. 11/1918 Zb. o zriadení samostatného 
štátu československého) spomína „československý národ“ len v úvode zákona, 
kde hovorí o Národnom výbore, ktorý je vykonávateľom štátnej zvrchovanosti 
v mene československého národa.16 Následne sa už československý národ nespo-
mína v dočasnej ústave z roku 1918, ale až v preambule zákona č. 121/1920 Zb. 
z. a n.: 

„My, národ Československý, chtějíce upevniti dokonalou jednotu národa, za-
vésti spravedlivé řády v republice, zajistiti pokojný rozvoj domoviny českosloven-
ské, prospěti obecnému blahu všech občanů tohoto státu a zabezpečiti požehnání 
svobody příštím pokolením, přijali jsme ve svém Národním shromáždění dne 29. 
února 1920 ústavu pro Československou republiku, jejíž znění následuje. 

Přitom my, národ Československý, prohlašujeme, že chceme usilovati, aby 
tato ústava i všechny zákony naší země prováděny byly v duchu našich dějin stej-
ně jako v duchu moderních zásad, obsažených v hesle sebeurčení, neboť chceme 
sa přičleniti do společnosti národů jako člen vzdělaný, mírumilovný, demokra-
tický a pokrokový.“17

Z dikcie preambuly priamo nevyplýva, či národnostné menšiny boli súčasťou 
československého národa alebo nie, ako je to oddelené v preambule súčasnej 
slovenskej ústavy. Príslušníci národnostných menšín mali zastúpenie v Národ-
nom zhromaždení v roku 1929 (73 nemeckých, 8 maďarských, 4 ruských, 2 ru-
sínskych, 3 poľských a 2 židovských poslancov) a mali aj svoje politické strany, 
avšak v Revolučnom národnom zhromaždení zástupcovia národnostných menšín 
chýbali. 

Samostatným štátoprávnym aktom slovenského národa bola Martinská de-
klarácia z 30.10.1918, ktorým Slováci rušili zväzok s Uhorskom nezávisle na 
skorších udalostiach v Prahe. Slováci sa prihlásili k samourčovaciemu právu čes-
ko-slovenského národa a vytvoreniu spoločného štátu. Deklarácia vyhlásila, že 
slovenský národ je čiastka rečovo a kultúrne-historicky jednotného českosloven-
ského národa. 

V dokumente nachádzame pojmy „slovenský národ“, „česko-slovenský ná-
rod“ aj „slovenská vetva česko-slovenského národa“. Termín „česko-slovenský 
národ“ je potrebné v tejto súvislosti chápať v politickom (uplatňujúci sa občian-
sky princíp, bez ohľadu na etnický pôvod, národ sa stotožňuje s politickou spoloč-
nosťou, je koreláciou k štátu), nie v etnickom zmysle (národ chápaný ako pôvod 
z jedného prapredka, národ ako genetická skupina) a v kontexte požiadavky na 

16 Zákon Národného výboru československého zo dňa 28.10.1918 o zriadení samostatného štátu 
československého (zákon č. 11/1918 Zb. z. a n.).

17 Preambula Zákona zo dňa 29. februára 1920, ktorým sa uvádza Ústavná listina Československej 
republiky (zákon č. 121/1920 Zb. z. a n.).
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utvorenie spoločného štátu. Takáto formulácia bola zvolená aj z taktických dôvo-
dov, aby bola v súlade s argumentáciou česko-slovenského zahraničného a do-
máceho českého odboja a nekomplikovala zdôvodňovanie vzniku česko-sloven-
ského štátu v zahraničí.18

4. Koncept jednotných československých 
dejín

Spoločný československý národný príbeh sa stal časťou zdôvodňovania vzniku 
a existencie nového štátu. Táto verzia mala dokázať, že Československo nie je 
umelým projektom a zlepencom dvoch národov, ale prirodzeným vyústením his-
torického vývoja jedného národa, ktorý bol len na dlhší čas rozdelený. Príspevok 
prináša pohľad na často protichodné názory historikov a akademikov o legitím-
nosti jednotných československých dejín a národa. 

Václav Chaloupecký zastával názor o existencii dejín československého ná-
roda, čo zdôvodňoval výskumom vývoja reči, kultúry a územia Čechov a Slo-
vákov, pričom zdôrazňoval, že tento vývoj bol postupný, integračný a vyústil 
v jednotný celok. 

Kamil Krofta zase poukazoval na skutočnosť, že Slováci nemali národno-
štátnu tradíciu, čo bolo aj prekážkou vytvorenia samostatných slovenských dejín, 
pretože ich hlavný obsah by tvoril iba slovenský kultúrny život. Podľa tohto ná-
zoru nemal národ bez vlastného štátu vlastnú históriu a nedokresľoval ani paletu 
svetových dejín. Jednou z úloh vytvorenia československých dejín bolo vytvo-
riť pre Slovákov národnoštátnu tradíciu práve spojením Čechov a Slovákov do 
jedného národa. Vo svojom diele O úkolech slovenské historiografie prichádza 
s dôkazom o tomto spoločnom vývoji už vo Veľkej Morave: „Tu hned na začát-
ku je prirodzená jednota národní  státní, jednota, která potom bohužel sice byla 
násilne roztržena, ale v dějinách obou rozloučených větví našeh národu i v jejich 
národním povědomí zanechala hluboké stopy.“ Krofta tiež tvrdil, že bližšie ako 
k Uhorsku malo Slovensko k českým zemiam, a to od oblasti kultúrnej, geogra-
fickej, hospodárskej, politickej až po právnu. Česi a Slováci v takto prezento-
vaných dejinách mali spoločnú národnú kultúru i územie. V tej dobe národ bol 
vnímaný ako entita, ktorej základné črty tvorili spoločné územie, reč a kultúra, 

18 HRONSKÝ, M. – PEKNÍK, M.: Martinská deklarácia: cesta slovenskej politiky k vzniku Čes-
ko-Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2008, s. 275.
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preto bolo potrebné konštituovať aj československý jazyk s dvomi odlišnými 
variantmi, aby bolo možné plne akceptovať československý národ. 19

Na základe horeuvedeného môžeme povedať, že idea československého náro-
da a konštitúcia československých dejín sa vzájomne dopĺňali a nemohli by exi-
stovať jedna bez druhej. Tieto názory však prevládali najmä v českej historiogra-
fii. V slovenskej historiografii nachádzame od polovice 19. storočia jednoznačne 
názory o samostatnom slovenskom národe. Idea jednotných československých 
dejín a národa boli preferovaným štátnym názorom s politickými zámermi. Na 
Slovensku sa však objavovali názory, že Slovensko sa po vymanení z maďarské-
ho útlaku pomaly dostáva do područia toho českého. V českom prostredí bolo 
Slovensko považované za odtrhnuté české územie. 

Jedným z hlavným kritikov a oponentom štátom preferovaných myšlienok bol 
slovenský historik Daniel Rapant. Netvrdil, že československé dejiny by nemohli 
existovať, ale zastával názor kvalitného vedeckého výskumu danej problematiky, 
ktorý nebol po vzniku spoločného štátu možný z politických dôvodov. Staval 
sa skepticky k účelovým tvrdeniam o národnej jednote Čechov a Slovákov: „... 
musí sa rozlišovať medzi stykmi čiste zovňajšími, možnými aj medzi dvoma ná-
rodmi samostatnými alebo len príbuznými, medzi čiste pasívnymi podliehaním, 
totožným faktorom zovňajším a prejavmi skutočnej národnej jednoty organickej, 
tryskajúcej zvnútra toho-ktorého národa a svedčiacimi svojou totožnosťou alebo 
príbuznosťou o totožnosti alebo príbuznosti svojho pôvodu.“20

Rapant odmietal aj dobovú definíciu národa v podobe jednotné územie, reč 
a kultúra. Na existenciu národa malo postačovať len vlastné národné vedomie. 
Národ charakterizoval ako „... väčšie (prirodzené i duševné) spoločenstvo ľudí, 
bývajúce na spoločnom území, majúce spoločnú reč i kultúru, a cítiace sa vply-
vom svojho povedomia súnáležitosti, vyvinuvšieho a udržujúceho sa vplyvom 
uvedených známok spoločných osobitnou kolektívnou jednotkou (osobnosťou), 
a snažiace sa takou zotrvať i naďalej.“21 Jeho definícia vyzdvihuje subjektívny 
princíp, v ktorom sa sami členovia musia cítiť ako súčasť jedného spoločenstva 
(národa). Týmto zdôvodňoval aj neexistenciu československého národa, pokiaľ 
sa jednotlivci nebudú cítiť ako jeho súčasť. Tejto myšlienke nahráva aj fakt, že 
po rozpade spoločného štátu už otázka jednotného československého národa či 
spoločných dejín nebola predmetom záujmu.   

Začiatkom 20. storočia slovenský národ existoval len ako etno kultúrna jed-
notka, naďalej nebol plne konštituovaný v zmysle sociálno politickej jednotky. 

19 KROFTA, K.: O úkolech slovenské historiografie. Bratislava: Academie, 1925, s. 16-17.
20 RAPANT, D.: Československé dejiny. In Od pravěku k dnešku. Praha: Historický klub, 1930,  

s. 404.
21 Tamže, s. 542.
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M. Hodža poznamenal, že „my sme ešte ako národ nezačali žiť“, a preto tak 
on, ako aj ostatní hlasisti i prúdisti vkladali nádeje do idey československej ná-
rodnej jednoty v nádeji, že oba národy budú spolu a vedľa seba žiť. Neskôr sa 
od myšlien ky dvoch národov upustilo z politických dôvodov v záujme budo-
vania jedného silnejšieho spoločného národa československého, ktorý by nebol 
nástupcom ani jedného zo svojich dvoch predchodcov, ale vznikla by úplne nová 
národná jednotka.22 Vznik Československa bol vnímaný nielen ako historicky ne-
vyhnutné spojenie Čechov a Slovákov, ale aj ako ukončenie cudzej hegemónie. 
Vzájomnú nevraživosť medzi Československom a Maďarskom následne pod-
necovalo okrem historického dedičstva aj pretrvávajúce napätie vo vzťahoch aj 
v ďalších rokoch. To môžeme vidieť aj na úryvku z prejavu V. Šrobára pri osla-
vách výročia vzniku Československa v roku 1919 v Bratislave, v ktorom vyzdvi-
huje rok slobody národa s právom žiť, ako ostatné slobodné národy.23 

Okrem horeuvedených stanovísk inteligencie a politických predstaviteľov 
je potrebné spomenúť, ako bola myšlienka čechoslovakizmu prijatá obyčajným 
ľudom. Odlišný vývoj oboch etník mal za následok inú úroveň občianskej spo-
ločnosti. Pri vzniku spoločného štátu môžeme len o českej časti hovoriť ako 
o etablovanej a rozvinutej. To sa nedá povedať o spoločnosti slovenskej, ktorá 
bola pred rokom 1918 vystavená silnej maďarizácii a takmer zanikla. Došlo tak 
k fázovému oneskoreniu ich kultúrneho, politického, sociálneho i ekonomického 
vývoja. Rozdielna úroveň vývoja spoločnosti bola tiež faktorom ovplyvňujúcim 
názory na čechoslovakizmus a spoločný štát. Kým v českom prostredí prevládli 
sympatie voči Slovákom, u slovenského obyvateľstva zvíťazilo nadšenie z ná-
rodného oslobodenia.24 

5. Záver

V základoch idey československého národa vidíme myšlienku prirodzeného prá-
va každého národa na vlastný štát, ktorá je však historicky nepresná a nekorekt-
ná, a predstavuje najmä politicky produktívnu požiadavku zjednotenia v priebe-
hu historického vývoja rozdeleného jednotného československého národa. Na 
politickej úrovni zohral čechoslovakizmus dôležitú úlohu najmä v národnostnej 

22 BALÁŽOVÁ, J.: Problém národa v slovenskom filozofickom myslení v prvej polovici 20. sto-
ročia. In Filozofia, roč. 56, 2001, č. 1, s. 4.

23 OLEJNÍK, M.: Podiel významných historických udalostí na formovaní štátnej ideológie na Slo-
vensku v období predmníchovskej ČSR. In Forum Historiae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 100.

24 HARNA, J.: První pokus o demokracii – Československá republika ve střední Evropě. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1990, s. 13.
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otázke. Ako už z príspevku vyplýva, nemecká menšina v českej spoločnosti bola 
natoľko početná, že existencia samostatného slovenského štátu bola nevhodným 
dobovým riešením. 

Spojením Česka a Slovenska tak vzniká územie, v ktorom má česko-sloven-
ské obyvateľstvo prevahu. Naproti tomu Slováci myšlienky vnímali z iného po-
hľadu, čechoslovakizmus využili ako nástroj na vymanenie sa z uhorskej nadvlá-
dy a na emancipáciu svojho národa. 
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Abstract: In this paper, the author deals with the Radbruch formula and puts 
questions in the context of its critique and application practice. Radbruch formula 
has been criticized since the end of the war, and in the last few decades it has lost 
its importance and importance after the Second World War. What did Radbruch 
follow with his formula? What was his motivation to create it? Is not it revalued 
in relation to retributive law?

 
Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku zaoberá Radbruchovou formulou 
a kladie si otázky v kontexte jej kritiky a aplikačnej praxe. Radbruchova formula 
je od konca vojny podrobovaná kritike, pričom v posledných desaťročiach akoby 
zanikala jej dôležitosť a opodstatnenosť po druhej svetovej vojne. Čo svojou 
formulou Radbruch sledoval? Aká bola jeho motivácia na jej vytvorenie? Nie je 
vo vzťahu s retribučným zákonodarstvom preceňovanou? 
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1. Úvodom niekoľko poznámok ku Gustavovi 
Radbruchovi a Radbruchovej formule

Radbruch, ako právny teoretik pod vplyvom novokantovskej filozofie, bol pre-
svedčený, že v súlade s hodnotovo-teoretickým relativizmom, právne hodnoty 
nemožno rozpoznať, ale iba uznať.1 Hodnoty mali byť teda oddelené od reality, 
ale na rozdiel od jej filozofického hodnotenia Immanuelom Kantom neboli čisto 
formalistické, ale považovali sa za kultúrny a praktický obsah práva a spravod-
livosti, ktorý je podľa názoru Radbrucha rovnako cenný ako pravdivosť tvorby 
ľudskej mysle a teda ide o úplne subjektívne kritérium.2

Hodnota a realita relativizmu podľa Radbrucha znamená medzeru medzi tým, 
čo je a čo by malo byť, zdôrazňujúc, že existencia niečoho alebo zavedenej praxe 
nemusí nutne znamenať tiež správnosť – alebo inak; to, čo to je, nie je nevyhnut-
ne to, čo by nejakým byť malo.3 Vyššie uvedené znamená odchýlku od právne-
ho pozitivizmu, ktorého platnosť je viazaná na normu platnú, ktorá spĺňa určité 
formálne predpoklady bez toho, aby sa zaoberala svojou (vecnou) vhodnosťou 
resp. hodnotou, zatiaľ čo hlavný predpoklad pre prirodzenoprávnu teóriu je, že 
platnosť právnej normy je nevyhnutne podmienená splnením určitej hodnoty. 
V súlade s týmto konceptom je skutočná a ideálna dimenzia pravdivá a dualita 
znamená, že zákon nie je odôvodnený samotnou skutočnosťou existencie moci, 
ktorú niektoré právne predpisy presadzujú, udržujú a zabezpečujú jej vykonáva-
nie, ale je tiež dôležitá pre jeho platnosť splnenie niektorých podstatných pred-
pokladov.4 Radbruch zastával názor, že existuje hodnota (etická norma), ktorú 

1 Radbruch vo svojej knihe Rechtsphilosophie (1932) vychádza z toho, že pojem právo v sebe za-
hŕňa zameranie na ideu práva, a tou je spravodlivosť. Ona idea práva, ale determinuje iba formu, 
nie obsah práva. Takže spravodlivosť, na ktorú je pojem práva zameraný, len určuje, že s rov-
nakým by sa malo zaobchádzať rovnako, ale ponecháva otvorené, aké rovnakosti sú relevantné. 
Samotný obsah práva je potom závislý od účelu práva a ten na hodnotách, ktoré sú ale relatívne. 
Radbruch pritom preferuje právnu istotu, keď píše, že všeobecne je významnejšie, aby mal práv-
ny spor nejaké konečné riešenie, aj keď napríklad nie je spravodlivé a účelné, než aby nemalo 
žiadne. Právo má totiž autoritatívne riešiť protichodné názory rôznych osôb, ktoré sú závislé na 
relatívnych hodnotách. Ak nikto nedokáže neomylne spoznať, čo je morálne správne, potom 
niekto musí mať formálnu autoritu, aby určil, čo je legálne. Podobne uvažuje vo svojom člán-
ku Der Relativizmus in der Rechtsphilosophie (1934). Bližšie pozri: SOBEK, T.: Radbruchův 
mýtus a Benthamova formule. In Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva, roč. 150, 
2011, č. 2, s. 129.

2 CHROUST, A. H.: The Philosophy of Law of Gustav Radbruch. In The Philosophical Review, 
roč. 53, 1944, č. 1, s. 25.

3 Tamže, s. 26.
4 ALEXY, R.: On the Thesis of a Necessary Connection between Law and Morality: Bulygin's 

Critique. In Ratio Juris, roč. 13, 2000, č. 2, s. 138.
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možno dokázať iba použitím inej hodnoty a nie odôvodnením empirickými fak-
tami.5 Pochopenie zákona ako kultúrne viazaného javu je možné prostredníctvom 
vzťahu k takým hodnotám, ktorým je zákon podriadený, pretože nadobúda svoj 
význam len vo vzťahu k tejto hodnote. Definoval teda zákon ako realitu, ktorá 
má slúžiť myšlienke zákona, čo znamená spravodlivosti, ktorá má mať najvyššiu 
právnu hodnotu.6 

Vo všeobecnosti Radbruch rozoznával dva aspekty duality: na jednej strane 
z hľadiska cieľa a subjektívnej spravodlivosti, pričom tendencia k objektívnej 
spravodlivosti vždy pochádza z jednej osobnej alebo subjektívnej viery v spra-
vodlivosť a na strane druhej z hľadiska používania zákonov v tom zmysle, že 
môžeme vidieť spravodlivosť pri uplatňovaní alebo dodržiavaní zákona alebo aj 
vo vecnej spravodlivosti práva ako takého.7

Radbruchova koncepcia práva nepredstavuje prísnu hranicu medzi morálkou 
a právom a ani bezbreho nehľadá spojenia medzi prirodzenoprávnou a pozitív-
noprávnou koncepciou. Na rozdiel od právneho pozitivizmu odmietol teóriu, že 
platnosť právnej normy je viazaná len na splnenie formálnych predpokladov, nie 
na jej vecnú správnosť previazanú s jej obsahom založeným na hodnotách – ob-
sahom sa teda obracal k mysleniu prirodzenoprávnej koncepcie, keďže čisto po-
zitivistická koncepcia sa vôbec netýka obsahu, pričom teória prirodzeného práva 
nevyhnutne obmedzuje platnosť zákona na splnenie určitej hodnoty. Možno teda 
Radbruchovu teóriu klasifikovať ako syntetickú (integrálnu) teória práva, ktorá 
obsahuje tri prvky pri prepájaní práva (teórie) so životom (praxou): prípady – 
právne pravidlá – hodnoty. 

„Konflikt medzi spravodlivosťou a právnou istotou je možné riešiť len tak, 
že pozitívne právo, zaisťované predpismi a mocou, má prednosť aj vtedy, ak je 
obsahovo nespravodlivé a neúčelné, okrem prípadu, ak rozpor medzi pozitívnym 
zákonom a spravodlivosťou dosiahne tak neznesiteľnej miery, že zákon musí ako 
„nenáležité právo“ spravodlivosti ustúpiť.“8

Uvedenej rovnici by teda zodpovedala aj Radbruchova formula v zmysle: na-
cistické zločiny – porušenie zákazu retroaktivity – spravodlivosť. Problém nastá-
va s dodatkom formuly:

„Je nemožné vytvoriť ostrejšiu čiaru medzi prípadmi zákonného bezprávia 
a zákonmi platnými napriek ich nedostatkom. Existuje iba hranica. Avšak, možno 

5 CHROUST, A. H.: The Philosophy of Law of Gustav Radbruch. In The Philosophical Review, 
roč. 53, 1944, č. 1, s. 26-29.

6 RADBRUCH, G.: Legal Philosophy. In PATTERSON, W. E. (ed.): The Legal Philosophies of 
Lask, Radbruch, and Dabin. Harvard: Harvard University Press, 1950, s. 63-64.

7 Tamže,  s. 64-65.
8 RADBRUCH, G.: Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). In The Oxford Jour-

nal of Legal Studies, roč. 26, 2006, č. 1, s. 7.
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ju vyznačiť s maximálnou zrozumiteľnosťou: ak neexistuje ani pokus o spravod-
livosť, ak rovnosť ako jadro spravodlivosti je zámerne zradená vydávaním pozi-
tívneho práva, potom zákon viac nie je zákonom, ale úplne absentuje samotná 
povaha práva.“9

Z textu je zrejmé, že Radbruch zamýšľal druhou citáciou objasniť tú prvú, 
ale výsledkom boli v skutočnosti dve úplne odlišné formulácie. Prvú a známej-
šiu časť formuly aplikovali aj povojnové retribučné súdy10 resp. povojnoví zá-
konodarcovia, či už na medzinárodnej alebo vnútroštátnej úrovni. Tú druhú si 
z pochopiteľných dôvodov neosvojili, keďže je ju možné len veľmi ťažko zrea-
lizovať. Sudca resp. zákonodarca by na základe nej stáli medzi veľmi náročným 
právnym problémom – neexistoval ani pokus o spravodlivosť alebo bola rovnosť 
zámerne zradená pozitívnym právom? Rôzny uhol pohľadu, resp. svetonázor teo-
retika alebo praktika znamená, že sú produkované stále nové a nové koncepcie 
ohľadom Radbruchovej formuly.11 Okolo Radbruchovej filozofie tak prirodzene 
vzniká mýtus, ktorý je buď vnímaný ako revolúcia (v pozitívnom aj negatívnom 
slova zmysle) alebo ako evolúcia filozofie.12 

Možno väčší problém ako bolo odôvodnenie legality a legitimity retribuč-
ného zákonodarstva na základe formuly, bol problém s legalitou a legitimitou 
nacistického práva. Prvá časť Radbruchovej formuly zrejme skutočne smerovala 
k súdom a vytvárala dostatočne abstraktný normatívny vzorec, ktorý súdy mohli 
aplikovať ako platné pravidlo – právny princíp a zároveň dostatočne pružný na 
to, aby sa mohla interpretácia formuly prispôsobovať konkrétnym prípadom. Za-
tiaľ čo druhá časť formuly smerovala skôr k prírode, k hodnotám a najmä k sub-
jektívnej vôli Radbrucha. To však nijakým spôsobom neuberá na jej hodnote, 
práve naopak, pretože nám môže poskytnúť množstvo zaujímavých odpovedí 
alebo aspoň provokatívnych otázok.

Väčšina publikovaných prác sa venuje práve tej prvej časti formuly, čo je sa-
mozrejme pochopiteľné, keďže ju aplikovali súdy, dnes tiež jej znenie aplikujú13 

9 Tamže, s. 7.
10 PAULSON, L. S.: On the Background and Significance of Gustav Radbruch's Post-War Papers. 

In The Oxford Journal of Legal Studies, roč. 26, 2006, č. 1, s. 26-27.
11 Pozri bližšie napr. debatu medzi Alexym a Bulyginom: ALEXY, R.: On the Thesis of a Nece-

ssary Connection between Law and Morality: Bulygin's Critique. In Ratio Juris, roč. 13, č. 2, 
2000, s. 138-177; BULYGIN, E.: Alexy's Thesis of the Necessary Connection between Law and 
Morality. In Ratio Juris, roč. 13, 2000, č. 2, s. 133-137.

12 Pozri bližšie: WOLF, E.: Revolution or Evolution in Gustav Radbruch' s Legal Philosophy. 
Natio nal Legal Forum, 1958. Dostupné na internete: https://scholarship.law.nd.edu/cgi/view-
content.cgi? article=1024&context=nd_naturallaw_forum (navštívené dňa 01.09.2018).

13 Rozhodnutia odvolávajúce sa na Radbruchovu formulu: Baka v. Hungary, no. 20261/12, ECHR 
2016, dostupné na na internete: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163113 (navštívené dňa 
01.09.2018); Kokkinakis v. Greece, no. 14307/88, ECHR 1993, dostupné na na internete: http://
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a najmä vstúpila do života sama, bez druhej časti. My sme sa však rozhodli zame-
rať práve na tú druhú časť v spojitosti s retribučným súdnictvom.

2. Právny pozitivizmus – nacistické právo – 
retribučné zákonodárstvo

Skôr ako začneme analyzovať nacistické právo a povojnové zákonodarstvo op-
tikou kritiky pozitívneho práva, načrtneme si základné rozdiely medzi pozitiviz-
mom a prirodzenoprávnou koncepciou. Od 19. storočia bola medzi právnymi 
teoretikmi jednou z najviac diskutovaných tém dilema medzi právnym natura-
lizmom a právnym pozitivizmom. Pre prirodzenoprávnu koncepciu je typické 
oponovanie zákonom resp. právnym normám, ktoré nepovažuje za jediný a po-
sledný zdroj, z ktorého má spoločnosť právo čerpať, t. j. uznáva vyššie prin-
cípy a hodnoty, ktorou je napr. spravodlivosť. Základným pravidlom prirodze-
noprávnej koncepcie je lex iniusta non est lex, t. j. nespravodlivý zákon nie je 
zákon. Prirodzené právo pritom nie je autoritatívnym a písaným kódexom, ale 
je súborom pravidiel správania sa a konaní v súvislosti s dôstojnosťou človeka, 
morálkou a náboženskými pravidlami. Konkurentom prirodzenoprávnej teórie je 
tzv. právny pozitivizmus, ktorého nosný pilier je vyjadrený v zásade lex dura sed 
lex, t. j. tvrdý zákon, ale zákon, z čoho vyplýva, že právne normy musíme dodr-
žiavať, aj keď sú nespravodlivé, neprimerane prísne, pretože zaväzujú každého. 
Z uvedeného vyplýva, že právny pozitivizmus za jediný zdroj práva považuje 
zákon (pozitívne právo v akejkoľvek jeho forme), bez ohľadu na obsah – inštitút 
spravodlivosti ustupuje právnej istote.14 

Najväčšia kríza právneho pozitivizmu jednoznačne nastala práve počas dru-
hej svetovej vojny, keď sa Európa, resp. celý svet musel vyrovnať s hrôzami 

hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57827 [cit. dňa 1. septembra 2018]; Kononov v. Latvia, no. 
36376/04, ECHR 2010, dostupné na na internete: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98669 
(navštívené dňa 01.09.2018); Loizidou v. Turkey, no. 15318/89, ECHR 1996, dostupné na na 
internete: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58007 (navštívené dňa 01.09.2018); Silver and 
others v. The United Kingdom, no. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 
7136/75; ECHR 1983, dostupné na na internete: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57577 (na-
vštívené dňa 01.09.2018); Streletz, Kessler and Krenz v. Germany, no. 34044/96, 35532/97 and 
44801/98, ECHR 2001, dostupné na internete: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59353 (na-
vštívené dňa 01.09.2018); The Sunday Times v. United Kingdom, no. 6538/74, ECHR 1979, do-
stupné na na internete: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57583 (navštívené dňa 01.09.2018).

14 Bližšie pozri BRÖSTL, A.: Dejiny politického a právneho myslenia. Bratislava: Iura edition, 
1999, s. 264 a nasl.; CHOVANCOVÁ, J. – VALENT, T.: Filozofia pre právnikov. Bratislava: 
Právnická fakulta UK v Bratislave, 2012, s. 46 a nasl.
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a následkami vojny, ktorú viedlo nacistické Nemecko a jeho spojenci. Objavila 
sa v dvoch rozmeroch: a) právo nacistického režimu a b) trestné právo vznikajúce 
po druhej svetovej vojne na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Právo nacis-
tického režimu nebolo možné a nie je možné hodnotiť neutrálne, a teda nebolo 
možné nekriticky uplatniť základnú zásadu právneho pozitivizmu – povinnosť 
rešpektovať takéto (platné) právo bez ohľadu na jeho obsah. Ako sme už vyššie 
načrtli, nemecká (nacistická) právna veda nariaďovala občanom bezpodmieneč-
ne poslúchať Vodcu, ktorý predstavoval strážcu zákonov a poriadku, ako aj zdroj 
práva. V právnych predpisoch bol pritom zakotvený antisemitizmus, rasizmus, 
z neho vyplývajúce obmedzenia pre príslušníkov inej ako árijskej rasy, boli nimi 
masám ľudí odňaté základné ľudské práva a slobody; právo predstavovalo nástroj 
totalitného a nehumánneho nacistického štátu. Na druhej strane nové, vznikajú-
ce, medzinárodné trestné právo nebolo možné vytvoriť na dovtedy existujúcich 
právnych princípoch, a aby bolo možné spravodlivosti učiniť zadosť, bolo nutné 
základné a všeobecné právne zásady prepracovať. A tak po heglovskej téze po-
zitivizmu a antitéze právneho naturalizmu prišla syntéza, výnimočne prekraču-
júca limity pozitívneho práva, akým bol napr. zákaz retroaktivity. Predstavitelia 
víťazných mocností a predovšetkým právna veda sa museli nejakým spôsobom 
vyrovnať so vznikom nového druhu zákonodarstva, ktoré nutne muselo obsaho-
vať veľa zmien oproti ustálenému, no nedostatočnému právnemu stavu platnému 
do tretej dekády 20. storočia. Retribučné zákonodarstvo, pre ktoré bolo typické 
zavádzanie nových právnych inštitútov, zadefinovanie nových trestných činov 
a aplikácia spätnej účinnosti, pre ktoré bolo a dodnes je kritizované odporcami 
retribúcie, predstavovalo akúsi pomyselnú syntézu medzi naturalizmom a poziti-
vizmom, spravodlivosťou a právnou istotou. 

Bez zaváhania môžeme uviesť, že predstavitelia nacistického Nemecka po-
rušili medzinárodné právo stanovené mierovými zmluvami a medzinárodnými 
dohodami a viedli politiku na základe vlastnej ideológie a práva, ktorá síce mala 
formálny zákonný rámec, avšak absentoval v nej prvok morálky, humanizmu 
a spravodlivosti. Pri takto špecifickom morálnom probléme sa len veľmi ťažko 
hľadí na problém právny, ktorý celé toto obdobie sprevádza. Ako spoločnosť 
našla vinníkov za vojnu, tak svojho vinníka hľadalo aj právo, ktorým bol práve 
právny pozitivizmus.
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3. Mal byť právny pozitvizmus podrobený 
kritike kvôli nacistickému právu? 

V roku 1946 vyšiel Radbruchov zásadný článok „Gesetzliches Unrecht und 
übergesetzliches Recht“, ktorý výrazným spôsobom ovplyvnil nemeckú právnu 
filozofiu druhej polovice 20. storočia. Radbruch vychádza z toho, že nacionálny 
socializmus dokázal svojich stúpencov pripútať k sebe dvoma maximami, totiž, 
že zákon je zákon a že poriadok je poriadok. Pričom tá prvá sa musí bezpodmie-
nečne dodržiavať a prezentoval ju ako základnú tézu pozitivistického myslenia. 
K tomu dodal, že pojmy zákonné bezprávie (gesetzliches Unrecht) a nadzákon-
né právo (übergesetzliches Recht) by predvojnoví nemeckí právnici chápali ako 
kontradikciu. Podľa Radbrucha právny pozitivizmus v konečnom dôsledku re-
dukuje právo na moc.15 Pričom zákonný pozitivizmus s princípom, že zákon je 
zákon, spôsobil, že nemeckí právnici zostali podľa Radbrucha bezbranní proti 
arbitrárnym a kriminálnym zákonom. Záverom dodáva, že právna istota je síce 
sama o sebe hodnota, ale nie je jedinou a ani rozhodujúcou hodnotou práva. 
Vedľa právnej istoty stoja ešte dve ďalšie hodnoty, a to účelnosť a spravodlivosť. 
Pričom právna istota má slúžiť spravodlivosti.16 

Dokážeme sa na problematiku pozrieť aj z inej strany? Pomôžeme si citáciou 
niekoľkých slov z otváracej reči, s ktorou vystúpil pred Norimberským tribuná-
lom žalobca Robert H. Jackson, ktorý proti argumentácii, že ide o novú právnu 
úpravu, ktorá nebola autoritatívne vyhlásená a účinná v čase, keď boli spáchané 
skutky, za ktoré sú podľa Charty obžalovaní súdení, a že sa takáto právna úprava 
nedala predpokladať (že bola prekvapivá), reagoval nasledovne: „Samozrejme, 
nemôžem poprieť, že títo muži sú prekvapení, že toto je právo; v skutočnosti sú 
prekvapení, že vôbec existuje niečo také, ako je právo. Títo obvinení nedodržiavali 
žiadne právo ako také. Ich program ignoroval a priečil sa akémukoľvek právu.“17 

15 Takto sa právny pozitivizmus v súčasnej filozofii práva nechápe, resp. k takémuto druhu právne-
ho pozitivizmu sa dnes žiadny významný z pozitivistov nehlási. Radbruchova polemika s práv-
nym pozitivizmom, ako ho chápe on, je pre súčasný právny pozitivizmus prakticky irelevant-
ná. Jeho poňatie právneho pozitivizmu (tzv. zákonný pozitivizmus ako kategorická záväznosť 
zákona) totiž významovo zodpovedá skôr tomu, ako dnes chápeme právny formalizmus, teda 
ako doktrínu aplikácie práva viazanú explicitnými pravidlami. V tomto zmysle je Radbruchova 
polemika (v dnešnom slovníku filozofie práva) polemika s právnym formalizmu a nie s práv-
nym pozitivizmom. SOBEK, T.: Radbruchov mýtus. Dostupné na internete: http://teorieprava.
blogspot.com/2009/05/radbruchuv-mytus.html (navštívené dňa 05. 10.2018).

16 SOBEK, T.: Radbruchov mýtus. Dostupné na internete: http://teorieprava.blogspot.com/2009/05/
radbruchuv-mytus.html (navštívené dňa 05. 10.2018).

17 JACKSON, H. R.: The Case Against the Nazi War Criminals. Dostupné na internete: http://
www.roberthjackson.org/the-man/speeches-articles/speeches/speeches-by-robert-h-jackson/
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Následne sa Jackson rozhodol poukazovať na nedodržiavanie medzinárodného 
práva v prípadoch, ktoré odporovali nacistickým záujmom a hodnotám.18 Sám 
Jackson poukazoval na úplne zvrátené hodnoty a princípy nacistického práva, ba 
dokonca ho za právo nepovažoval, keďže „chápal“ údiv obžalovaných z toho, že 
vôbec existuje niečo také, ako je právo. 

Vráťme sa späť k druhej časti Radbruchovej formuly – naozaj neexistoval ani 
pokus o spravodlivosť v nacistickom práve, resp. v ňom bola rovnosť zámerne 
zradená pozitívnym právom? Predsa príslušný zákonodarca mohol subjektívne 
veriť alebo priamo veril v spravodlivosť napr. Norimberských zákonov. Tieto zá-
kony nasledovali svoje vlastné nacistické myšlienky rovnosti a spravodlivosti –  

opening-statement-before-the-international-military-tribunal/ (navštívené dňa 10.09.2018).
18 Podľa Jacksona to vyplýva z mnohých vyjadrení a výrokov, z ktorých sa rozhodol citovať len 

niektoré. Ako prvý citoval výrok Adolfa Hitlera pre vojenských veliteľov z 23. novembra 1939, 
že napriek tomu, že v tom čase existoval pakt medzi Nemeckom a Ruskom, Hitler vyhlásil: 
„Dohody by mali byť dodržiavané iba dovtedy, kým slúžia určitému účelu“ a neskôr v tej istej 
reči: „Na porušenie neutrality Belgicka a Nemecka sa nebude brať žiadny ohľad.“ Ďalším prí-
kladom bola citácia z prísne tajného dokumentu s názvom Vojna ako problém organizácie z dňa  
19. apríla 1938 od vrchného veliteľa adresovaného ostatným veliteľom, v ktorom stálo: „použitie 
bežných pravidiel vojny voči neutrálnym krajinám by malo byť posudzované na základe toho, 
či použitie týchto pravidiel prinesenie pre bojujúce strany viac výhod alebo nevýhod.“ Posledný 
Jacksonom citovaný výrok bol z dokumentu Memorandum o zintenzívnenej námornej vojne zo 
dňa 15. októbra 1939, ktoré začína vyjadrením túžby dodržiavať medzinárodné právo, avšak 
vzápätí nasleduje: „ak je možné očakávať rozhodujúce úspechy z podniknutia akýchkoľvek kro-
kov považovaných za vojenskú nevyhnutnosť, je nutné ich vykonať, aj keby neboli v súlade s med-
zinárodným právom.“ Johnson pokračoval: „Medzinárodné právo, prirodzené právo, nemecké 
právo, akékoľvek právo na svete slúžilo pre týchto ľudí jednoducho iba ako nástroj propagandy, 
na ktorý sa odvolávali, keď to bolo pre nich výhodné, a ktorý ignorovali, keď by im mohlo zmariť 
to, čo zamýšľali urobiť. To, že ľudia dodržiavajúci právo platné v čase svojho konania sú pri tom 
chránení je dôvodom, prečo sú retroaktívne zásahy považované za nespravodlivé. Ale títo ľudia 
nemôžu byť chránení v dôsledku pravidla, ktoré v niektorých právnych systémoch zakazuje práv-
ne normy ex post facto. Títo ľudia nemôžu dokázať, že niekedy dodržiavali medzinárodné právo 
v akomkoľvek štádiu alebo že na neho brali čo i len najmenší ohľad.“ Hlavný sovietsky proku-
rátor R. A. Rudenko sa taktiež k tomu vyjadril vo svojej obžalovacej reči pred medzinárodným 
vojenským tribunálom v Norimbergu: „Zmluvou uzatvorenou v Londýne 8. augusta 1945 štyrmi 
štátmi, konajúcimi v záujme všetkých slobodymilovných národov, bol vytvorený Medzinárodný 
vojnový tribunál pre súdenie a potrestanie hlavných vojnových zločincov. Stanovy Medzinárod-
ného vojnového tribunálu, tvoriace neoddeliteľnú časť tejto zmluvy, sú preto nesporným a posta-
čujúcim zákonom, určujúcim osnovy a poriadok súdu a tresty hlavným vojnovým zločincom. Vý-
hovorky pochádzajú zo strachu a zo zodpovednosti alebo v najlepšom prípade, z nepochopenia 
právneho charakteru medzinárodnej justície a odvolávať sa na princíp nullum crimen sine lege 
alebo na princíp, že zákon nemá spätnú silu sú zbavené akéhokoľvek významu následkom tohto 
základného a rozhodujúceho faktu; stanovy tribunálu existujú a pôsobia a všetky jeho predpisy, 
majú nespornú a zaväzujúcu moc“. RUDENKO, R. A.: Obviňujeme: obžalovací řeč hlavního 
sovětského žalobce gen. R. A. Ruděnka u soudu s německými válečnými zločinci v Norimberku. 
Praha: Naše vojsko, 1946, s. 6.
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a práve kvôli ich odlišnému vnímaniu boli výsledné zákony tak jasne v rozpore 
s požiadavkami spravodlivosti a rovnosti Spojencov,19 ktoré Jackson označil ako 
„bezprávie“. Ak sme schopní uznať, že pojem spravodlivosť nemusí nutne pre 
všetkých znamenať to isté a zároveň si to vieme predstaviť v širších kontúrach, 
kde pohodlie a egoizmus jednotlivca nehrá prím, tak zákonite musíme pripustiť, 
že nacistická právna veda, hoc vybudovaná na pilieroch starogermánskeho okul-
tizmu, rasizmu a nadradenosti, svoju vlastnú spravodlivosť a rovnosť poznala 
a riadila sa ňou.20 Právo netvorili v prvom rade právnici – sám Hitler mal k práv-
nikom negatívny vzťah, čo potvrdzuje napr. jeho vyjadrenie na margo odstránenia 
posledných záruk sudcovskej nezávislosti pred Ríšskym snemom: „Neprestanem 
so svojou činnosťou, kým každý Nemec nepochopí, že byť právnikom je hanba.“21 
Samotní Nemci (a nie len) sa ideologicky rýchlo stotožnili s takto koncipovanou 
politikou a právom. Kladieme si teda otázky – odporovalo teda nacistické právo 
téze „nespravodlivý zákon nie je zákon“? A nie je to skôr prirodzené právo, ktoré 
otvorilo možnosť nacistom vytvárať (nehumánne) právne normy? Ak pripustíme, 
že Nemci sa odvolávali na právo prirodzené (hoci zvrátené), potom nemožno 
hovoriť o kritike právneho pozitivizmu po druhej svetovej vojne, ale o kritike 
právneho naturalizmu. Aký zmysel mala potom Radbruchova formula vo vzťahu 
k retribučnému zákonodarstvu?

Niet pochýb o tom, že Radbruch sa svojimi ideami a filozofickými tézami 
snažil po páde nacizmu navrátiť právu humanitárny étos. V článku Päť minút 
právnej filozofie (Fünf Minuten Rechtsphilosophie) písal, že existujú princípy 
práva, ktoré majú väčšiu hodnotu než akýkoľvek legislatívny akt, takže ak je 
zákon v rozpore s právnym princípom, je od samého počiatku neplatný, resp. mu 
platnosť chýba. Za také princípy považoval prirodzené právo a právo rozumu. 
Ich obsah pritom zostal otvorený. Uvedené závery sú vo všeobecnosti akcepto-
vané a pretavili sa napr. do deklarácií o ľudských právach. 

Opäť sa musíme vrátiť k základnej odlišnosti medzi právom prirodzeným 
a pozitívnym a teda, či budeme súhlasiť s tým, že nespravodlivý zákon nie je 

19 BIX, H. B.: Robert Alexy, Radbruch's Formula, and the Nature of Legal Theory. In Rechtstheorie, 
roč. 37, 2006  s. 141. Dostupné na internete: https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1240& context=faculty_articles (navštívené dňa 01.11.2018).

20 Hans Liermann v roku 1928 označil nacistickú rasovú teóriu ako teóriu prirodzeného práva  
s opačným znamienkom (Naturrecht mit umgekehrtem Vorzeichen), zrejme si už vtedy uvedo-
moval, že onen základný rozdiel spočíva v hodnotovej orientácii, ktorá sa má realizovať. Zákla-
dom nacistickej teórie práva nie je prirodzená rovnosť, ale naopak prirodzená nerovnosť medzi 
ľuďmi. Bližšie pozri SOBEK, T:. Polemika s Jiřím Přibáněm. Dostupné na internete: http://
jinepravo.blogspot.com/2010/08/tomas-sobek-polemika-s-jirim-pribanem.html (navštívené dňa 
01.11.2018). 

21 SCHORN, H.: Der Richter im Dritten Reich. Geschichte und Dokumente. Frankfurt am Main: 
Vittotio Klostermann, 1959, s. 11.
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zákonom (a teda je neplatný od počiatku) alebo s tým, že aj tvrdý zákon je záko-
nom (a jeho platnosť sa nerozporuje). Na prvý pohľad sa môže javiť za správne, 
že zlý v zmysle nespravodlivý zákon nebude platný od počiatku, a teda sa vyh-
neme akýmkoľvek ďalším nadväzujúcim lapsusom. Takto postavená hypotéza 
však stráca svoje opodstatnenie v momente, keď sa zamyslíme nad definíciou 
pojmu spravodlivosť – totiž ako sme uviedli vyššie, podľa nášho názoru v na-
cistickom práve spravodlivosť neabsentovala, ibaže bola z nášho uhla pohľa-
du zvrátená, resp. nespravodlivosť a nerovnosť boli vnímané ako spravodlivosť 
a rovnosť. Právni pozitivisti na rozdiel od právnych naturalistov pripúšťajú, že 
sudca bude mať vždy morálnu povinnosť neaplikovať hrubo nespravodlivý zá-
kon.22 Ba dokonca podľa Josepha Raza zákon nemá byť aplikovaný kvôli tomu, 
že je zákon, ale kvôli svojmu obsahu a službe spoločnosti. Ako právny poziti-
vista teda zastáva názor, že práve právni pozitivisti sú tí, ktorí nebudú apliko-
vať hrubo nespravodlivý zákon, a to z toho dôvodu, že nonpozitivisti „veria“ 
v morálnosť a spravodlivosť každého platného zákona, keďže sú jeho nutnou 
podmienkou t. j. pre právneho naturalistu je nezlučiteľné, aby existoval platný 
a nemorálny (nespravodlivý) zákon. Preto pri aplikácii práva právni naturalista 
už spravodlivosť v právnej norme hľadať nemusí, pretože je v nej od počiatku. 
Právni pozitivisti neviažu morálnosť a spravodlivosť zákona s jeho platnosťou, 
ale nechávajú posúdenie spravodlivosti v rukách orgánov, ktoré právo aplikujú.23 
Napĺňajú tak rímskoprávnu zásadu „Ius appellatur non quia iustum est, sed quia 
iubetur“ (Právo (Ius) nemá názov z toho, že je spravodlivé (Iustum), ale z toho, 
že sa nariaďuje (Iubetur)) a zároveň posúdenie spravodlivosti, resp. extrémnej 
nespravodlivosti nechávajú v kompetencii ľudí. Totiž právo samo o sebe nemá 
vôľu a ani rozumovú zložku, a teda nevie na rozdiel napr. od sudcov samo roz-
hodnúť a vytvárať si názor. Právni pozitivisti teda pripúšťajú platnosť extrémne 
nespravodlivého zákona, ale neaplikujú ho, kvôli jeho amorálnosti, a teda platné 
právo nerešpektujú. Z uvedeného opäť vyvstáva otázka: Rozhoduje sudca – práv-
ny naturalista tak, že nepripúšťa amorálnosť zákona a aplikuje ho bezpodmieneč-
ne alebo hľadá spravodlivosť a ak ju nenájde označí zákon za neplatný? Právni 
naturalisti majú väčší sklon k nekritickému preberaniu prameňov štátneho práva, 
a teda je pravdepodobnejšie, že budú rozhodovať prvým spôsobom.24 Ako tomu 
bolo v nacistickom Nemecku? Boli sudcovia právni pozitivisti alebo naturalisti? 

22 Tento názor vyslovil ako prvý Hans Kelsen. Bližšie pozri KELSEN, H.: Pure Theory of Law. 
Prel. KNIGHT, Max. Berkeley: University of California Press, 1967, s. 115.

23 Bližšie pozri RAZ, J.: Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics. 
Oxford: Oxford University Press, 1994, s. 196-204.

24 Bližšie k téme pozri MURPHY, L.: Better to See Law This Way. In NYU Law Rewiew, roč. 83, 
2008, č. 4, s. 1088-1108. 
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Ak by išlo o právnych pozitivistov, mali by sudcovia morálnu povinnosť rozho-
dovať contra legem, čím by sa vzopreli hrubo nemorálnemu zákonu. Sudcovia 
sa však v nacistickom Nemecku nemali držať práva, ktoré je v zákone, ale skôr 
práva, ktoré vyplýva z vôle Vodcu, ktorá mala stelesňovať spoločnú vôľu ľudu 
stotožnenú s právne legitímnou voľou. Uvedené vyplývalo z nového nacistické-
ho právneho poriadku, v ktorom bol pôvodný princíp legality založený na zá-
kone (Gesetzlichkeit), nahradený princípom legality založenom na všeobecnosti 
(Rechtlichkeit).25 Podľa Vivian G. Curran boli sudcovia v nacistickom Nemecku 
antiformalisti, a teda vychádzali z toho, že zákon je záväzný len vtedy, keď nie je 
v rozpore s národnou spravodlivosťou, čo vyplývalo z nacistickej teórie práva.26 
Rovnakú ideu zastával aj Ernest Rudolf Huber: „Vo vôli vodcu, zákon dosahuje 
svoju externú formu; vôľa vodcu objavujúca sa v zákonoch, nemôže byť nič iné 
ako vedomá, formovaná ľudová spravodlivosť [volkische Gerechtigkeit]; keď 
(vodca) hovorí o ľudovom práve, hovorí o bezpodmienečnej záväznosti práva.“27 
Radbruch sa vehementne snažil spoločnosť presvedčiť, že bezmocnosť nemec-
kých sudcov tkvela najmä v pozitivizme, resp. formalizme, ktorý im neumožňo-
val vzoprieť sa nacistickému právu. Dnes máme za to, že táto hypotéza bola ne-
správna ad 1) kvôli logickej odporovateľnosti takému výroku, ad 2) kvôli tomu, 
že nemeckí sudcovia – právni pozitivisti boli skôr raritou a s totalitným režimom 
si nerozumeli.28 Podľa Tomáša Sobeka sa príbeh o „zlom právnom pozitivizme“ 
mohol rozšíriť v povojnovom Nemecku, pretože ním „Radbruch chcel v dob-
rom úmysle nejako exkulpovať nemeckých právnikov z ich morálnej zodpoved-
nosti. Tvrdil, že oni neboli zlí, chyba nebola v konkrétnych ľuďoch, ale v akejsi 

25 CURRAN, G. V.: Fear of Formalism: Indications from the Fascist. Period in France and Germa-
ny of Judicial Methodology’s Impact on Substantive Law. In Cornell International Law Journal: 
roč. 35, 2001, s. 167. Dostupné na na internete: https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcon-
tent.cgi?referer=https://www.google.sk/&httpsredir=1&article=1499&context=cilj (navštívené 
dňa 01. 11. 2018).

26 Tamže, s. 166-172; CURRAN, G. V.: Law’s Past and Europe’s Future. In German Law Jurnal, 
roč. 6, 2005, č. 2, s. 487-489.

27 éme bližšie pozri HUBER, E. R.: Verfassung. Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, 1937,  
s. 338.

28 Tejto téme sa v predkladanom príspevku bližšie nevenujeme. K uvedenej téme bližšie pozri 
CURRAN, G. V.: Fear of Formalism: Indications from the Fascist. Period in France and Ge-
rmany of Judicial Methodology’s Impact on Substantive Law. In Cornell International Law 
Journal, roč. 35, 2001, s. 136-145. Dostupné na internete: https://scholarship.law.cornell.edu/
cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.sk/&httpsredir=1&article=1499&context=cilj 
(navštívené dňa 01.11.2018); PAULSON, L. S.: Radbruch on Unjust Laws: Competing Earlier 
and Later Views? In Oxford Journal of Legal Studies, roč. 15, 1995, č. 3, s. 489; RADBRUCH, 
G.: Five Minutes of Legal Philosophy (1945). In Oxford Journal of Legal Studies, roč. 26, 2006,  
č. 1, s. 13-15; SOBEK, T.: Radbruchov mýtus. Dostupné na internete :http://teorieprava.blogspot.
com/2009/05/radbruchuv-mytus.html (navštívené dňa 5.10.2018).
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abstraktnej metodológii. Akokoľvek je to pochybné ospravedlnenie, nemôžeme 
sa čudovať, že takéto ospravedlnenie sa povojnovej nemeckej právnickej obci 
páčilo.“29 Takéto odôvodnenie je logické a možno ho uznať. Samozrejme za kaž-
dých okolností ide iba o špekulácie, no podľa nášho názoru si Radbruch musel 
uvedomovať priestrelnosť jeho vlastnej argumentácie, čo sa týka nemeckých 
sudcov aj kritiky právneho pozitivizmu vôbec. Nie je Radbruchova formula pre-
to preceňovanou?

4. Retribúcia vs. Radbruchova formula 

Aké je prepojenie Radbruchovej formuly a retribučného zákonodarstva? Je pre-
ceňovaný jej význam? Radbruchovo meno sa spája nie len s právnou filozofiou, 
ale aj s vedou trestného práva, resp. súc spolutvorca Všeobecného nemeckého 
trestného zákonníka, s trestným právom ako takým. 

Aké právne problémy vyvstali pri tvorbe retribučného zákonodarstva? Zloči-
ny, za ktoré mali byť obžalovaní pred Norimberským tribunálom súdení, neboli 
do tej doby v medzinárodnom práve pomenované. Z obsahového hľadiska však 
boli aj pred druhou svetovou vojnou známe zločiny proti mieru (vedenie útočnej 
vojny) a vojnové zločiny (v širšom aj užšom zmysle, napr. zlé zaobchádzanie 
s civilistami), t. j. iba zločiny proti ľudskosti a sprisahanecké plánovanie vojny 
dovtedy nejestvovali. Je všeobecne známe, že práve táto skutočnosť nedala spo-
jeneckým mocnostiam inú možnosť než uplatniť právo retroaktívne, a že spät-
ná účinnosť bola od počiatku jedným z hlavných bodov kritiky Norimberského 
súdu30 a retribučného súdnictva vôbec.31 

Išlo však v skutočnosti o popretie právneho pozitivizmu? Druhá svetová vojna 
a zločiny páchané počas nej dokázali, že svet nebol de iure pripravený na uvede-
né zločiny. Tento druh konania začal byť trestným až v momente, keď si usporia-
danie spoločnosti a práva vyžiadalo jeho trestanie. Retribučné delikty mali pri-
tom veľmi vysoký stupeň závažnosti, a preto aj záujem spoločnosti na ich stíhaní 

29 SOBEK, T.: Radbruchov mýtus. Dostupné na internete:http://teorieprava.blogspot.com/2009/05/
radbruchuv-mytus.html (navštívené dňa 5. 10. 2018).

30 Jednou z hlavných výčitiek bolo, že skutky, z ktorých boli páchatelia obvinení, boli definované 
ako „zločiny“ až po tom, čo boli spáchané. William O. Douglas, ktorý bol prísediacim na Naj-
vyššom súde USA uviedol: „Vtedy som si myslel, a stále si myslím, že Norimberské procesy boli 
bez zásad. Zákon bol stvorený ex post facto, aby vyhovoval žiadosti a kriku doby.“ THOMPSON, 
H. K. Jr. – STRUTZ, H.: Dönitz at Nuremberg: A Reappraisal. Torrance, California: Institute for 
Historical Review, 1983, s. 196.

31 FUTAMURA, M.: War Crimes Tribunals and Transitional Justice: The Tokyo Trial and the Nu-
remberg legacy. New York: Routledge, 2007, s. 30.
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bol tak vysoký, že bolo nutné ich páchateľov stíhať retroaktívne.32 Z pohľadu 
morálnych, a tiež náboženských hodnôt, by predsa nebolo spravodlivé ponechať 
nacistov bez náležitého trestu. V podstate mali Spojenci len tri možnosti, ako sa 
vysporiadať s porazenými predstaviteľmi totalít; a) nacistov mohli popraviť (čím 
by sa dopustili v podstate rovnakého skutku, akého sa nacisti dopúšťali počas 
vojny), b) mohli striktne dodržiavať platné právo, a teda ich nepotrestať, alebo  
c) vytvoriť mimoriadne súdnictvo na zákonnom podklade aplikujúcom retroak-
tívne nové pozitívne právo, v ktorom mala spravodlivosť stáť nad právom. Výber 
tretej možnosti bol najspravodlivejším, no zároveň najkritizovanejším. Straté-
giou Spojencov a zástancov retribúcie preto bolo zdôrazňovanie jej prirodze-
noprávnej roviny, ktorá sa prejavila v legislatívnom procese prijímania retri-
bučných noriem, a tiež pri retribučných procesoch. Podľa Pavla Holländera sa 
povojnové obdobie sústredilo na hľadanie „morálneho minima“, ktorým malo 
byť zasiahnuté do práva pozitívneho aj za cenu porušenia niektorých základ-
ných princípov, na ktorých je právo vybudované (v tomto prípade princíp právnej 
istoty a zákaz retroaktivity). Môžeme sa teda vydať dvomi cestami; prvou je tá 
Radbruchova spočívajúca v deklarovaní pozitívneho práva za neplatné s účin-
kom ex tunc alebo Hartovou cestou, ktorá ruší pozitívne právo a nahradí ho 
právom novým s retroaktívnym účinkom.33 Podľa nášho názoru však nejde o dve 
úplne odlišné cesty – obe cesty sú pozitivistické (uvedomujeme si existenciu ná-
zorov, ktoré hovoria o „filozofickom prerode“ Radbrucha po skúsenosti s nacis-
tickým právom t. j. že sa z právneho pozitivistu stal iusnaturalista). Radbruchove 
povojnové práce a názory zostali v kontinuite s jeho predvojnovými a vlastne 
aj znenie Radbruchovej formuly je dôkazom spojenia hodnotového relativizmu 
s právnym pozitivizmom.34 Podľa nášho názoru by z právneho hľadiska bola 
lepšia a právne čistejšia Hartova cesta, kedy by formálna platnosť nacistického 
práva nezanikala, iba by bolo zrušené a nahradené novými a retroaktívnymi nor-
mami. V konečnom dôsledku Hart uviedol niekoľko príkladov, ktoré potvrdzu-
jú vrtkavosť Radbruchovej formuly.35 Rozdiel vo vnímaní súdenia nacistických 

32 OVERY, R.: Making Justice at Nuremberg, 1945–1946. Dostupné na internete: http://www.bbc.
co.uk/history/worldwars/wwtwo/war_crimes_trials_01.shtml (navštívené dňa 10.11.2018).

33 HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 25.
34 Dôkazom sú podľa V. Curranovej jeho nepublikované listy a aj povojnová spolupráca s Herman-

nom Kantorowiczom. Bližšie k problematike pozri CURRAN, G. V.: Law’s Past and Europe’s 
Future. In German Law Jurnal, roč. 6, č. 2, 2005, s. 501.

35 Hart kritizuje všeobecne snahu o oživenie prirodzeného práva na nasledujúcom rozsudku, ktorý 
bol vynesený v Nemecku v roku 1946: Oberlandesgericht v Bambergu odsúdil manželku, ktorá 
udala svojho manžela za priestupok voči ríšskym zákonom z roku 1934. Súd ju uznal vinnou 
za to, že svojho muža nezákonne zbavila slobody. Ona sa obhajovala tým, že išlo o dodržanie 
zákona, ktorý vtedy platil. Nemecký súd však trval na tom, že zákon z roku 1934 je neplatný,  
a teda žena konala sebecky a vlastne udala svojho muža, ktorý bol na základe jej udania uväzne-
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zločincov medzi Radbruchom a Kelsenom tiež nie je až taký priepastný. Kelsen 
venoval osobitnú pozornosť práve problému spätnej účinnosti resp. trestaniu na 
základe retroaktívnych noriem. Kelsen trval na tom, že ochrana proti retroaktív-
nym právnym predpisom podlieha obmedzeniam: „Spravodlivosť si vyžadovala 
potrestanie týchto mužov (nacistov), napriek skutočnosti, že podľa pozitívneho 
práva ich skutky neboli trestné v čase, kedy ich páchali, a teda boli trestateľné 
až z moci retroaktívneho zákona.“36 Kelsen sa teda spoliehal na etický a morálny 
hodnotový úsudok, ktorý do značnej miery kontrastoval s ideou rýdzej právnej 
náuky, vyčistenej od všetkých morálnych a politických prvkov. V tomto ohľade 
sa zdá, že Kelsenov názor teda sleduje ten Radbruchov. Odsúdenie nacistických 
zverstiev na právnom, resp. súdnom podklade bol pre obe strany záležitosťou 
spravodlivosti, no z pohľadu filozofického ich rozdeľovala teória hodnotového 
relativizmu. Kelsenovo odmietnutie morálnej teórie je založené na jeho metaeti-
ke subjektivizmu a relativizmu.37

5. Záver

Jedna vec je hľadisko právne, spoločenské a politické pomery po druhej svetovej 
vojne sú však vec druhá. Polemizovanie s Radbruchovou formulou je rovnako 
prirodzené a správne ako právna polemika s akoukoľvek inou hypotézou, defi-
níciou, či právnym problémom. Je nespochybniteľné, že Radbruchova formula 
mala svoje miesto v povojnovej Európe. Nie len Norimberský tribunál, ale aj ná-
rodné retribučné súdy sa práve na ňu odvolávali. Kelsenovo vyjadrenie spravod-
livosti je z nášho pohľadu právne čistejšie a pre zachovanie právnej istoty ucho-
piteľnejšie, no vec sa má tak, že Radbruch a jeho formula spôsobili „revolúciu“, 
ktorej následkom boli síce spory a polemiky, no v danej dobe poskytla pevnú 
oporu, akceptovateľnú do dnešných dní. Otázkou je, či je vhodné Radbruchovu 

ný, takže sa sama dopustila trestného činu. Podľa Harta však hlavný argument nemeckého súdu 
nestál na Radbruchovej formule, a teda na skutočnosti, že nacistický zákon bol neplatný, pretože 
bol v rozpore s vtedajšou morálkou, ale na skutočnosti, že žena udala svojho muža nie zo svojej 
povinnosti voči nacistickým zákonom, ale z osobných dôvodov preto, aby sa ho zbavila, pretože 
vedela, aký trest mu hrozí. Bližšie pozri FULLER, L. L.: Positivism and Fidelity to Law: A Rep-
ly to Professor Hart. In Harvard Law Review, roč. 71, 1958, č. 4.

36 KELSEN, H.: Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International 
Law?. In. The International Law Quarterly roč. 1, č. 2, 1947, s. 165. Bližšie pozri : HALDEMANN, 
F.: Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law. In. Ratio Juris. roč. 18 č. 2, 2005,  
s. 169 – 170.

37 ALEXY, R.: A Defence of Radbruch’s Formula. In DYZENHAUS, D. (ed.): Recrafting the Rule 
of Law: The Limits of Legal Order. Oxford: Hart Publishing, 1999, s. 33.
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formulu aplikovať aj na iné, neskoršie situácie. Máme za to, že Radbruch svo-
jim dielom nechcel vytvoriť ad hoc právny princíp aplikovateľný aj na množinu 
budúcich (podobných) situácií, práve naopak. Išlo o hodnotový vzorec „ušitý na 
mieru“ pre situáciu po druhej svetovej vojne, čo by sme mali mať vždy pri ana-
lýze formule na mysli. 
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PRÁVNY INTUICIONIZMUS 
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Abstract: Intuitionist theory of judicial decision-making is legal-philosophical 
direction that points to the importance of legal intuition in the decision-making 
process of judges, while the legal intuition itself is influenced by several sub-
jective factors (legal, political, or moral attitudes of a judge as well as his or her 
upbringing, education, the environment in which he or she grew up, and so on), 
which contradicts the myth existing in legal thinking that the law is stable and 
certain. Legal intuitionism considers this idea to be irrational, and claims that it 
should be included among illusions and myths about the law. The article has the 
ambition to analyze the basic thesis of legal intuitionism, as well as present key 
thoughts of some selected representatives of this direction (J. Frank, B. N. Car-
dozo, J. Hutcheson, or R. Posner).

 
Abstrakt: Intuicionistická teória súdneho rozhodovania je právnofilozofický 
smer, ktorý poukazuje na dôležitosť právnej intuície v rozhodovacej činnosti 
sudcov, pričom samotná právna intuícia je ovplyvňovaná viacerými subjektív-
nymi faktormi (právnymi, politickými, či morálnymi postojmi sudcu, ako aj jeho 
výchovou, vzdelaním, prostredím, v ktorom vyrastal a pod.), čo vyvracia mýtus 
existujúci v právnom myslení, že právo je stabilné a určité. Právny intuicioniz-
mus uvedenú myšlienku považuje za iracionálnu, pričom by mala byť zaradená 
medzi ilúzie a mýty o práve. Príspevok má ambíciu analyzovať základné tézy 
právneho intuicionizmu, ako aj predostrieť nosné myšlienky niektorých vybra-
ných predstaviteľov tohto smeru (J. Franka, B. N. Cardoza, J. Hutchesona či  
R. Posnera). 

 
Keywords: legal intuitionism, judicial decision-making, legal intuition, “hunch” 
theory

 
Kľúčové slová: právny intuicionizmus, rozhodovacia činnosť sudcov, právna 
intuícia, „hunch“ teória
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1. Úvod

Ambíciou tohto príspevku je poukázať na problematiku, ktorej sa v súčasnej slo-
venskej teórii práva nevenuje skoro žiaden priestor, a to právnej intuícii a jej 
miestu v rámci sudcovskej rozhodovacej činnosti. V terajšej teórii práva prevláda 
myšlienka, ktorú môžeme označiť ako mýtus, že rozhodnutie súdu je akt racio-
nality, ktorý vychádza z pravidla, že sudcovia logicky a mechanicky aplikujú 
právne normy na skutkové okolnosti prípadov, ktoré sa objavia na ich stole. Pri 
svojej rozhodovacej činnosti sa riadia len samotnou literou zákona. V prípade, že 
sudcovia aj začnú hovoriť, že sa rozhodli na základe inej skutočnosti než právnej 
normy, právni teoretici takýto prípad považujú za marginálny a ojedinelý. No je 
tomu skutočne tak? 

V rámci tohto príspevku sa budeme snažiť poukázať, že právna intuícia zo-
hráva dôležitú rolu (ak nie kľúčovú) v rámci rozhodovacej činnosti sudcov, a to 
na všetkých stupňoch súdnych autorít (od okresných súdov až po Najvyšší súd 
SR), ako aj vo všetkých typoch prípadov. Za týmto účelom využijeme nielen zna-
losti zo súčasnej teórie práva, ale aj v rámci tohto príspevku spomenieme viaceré 
súčasné vedecké výskumy uskutočnené v odbore psychológie a neurovedy.1  

Vrhnime sa teda do uvedenej problematiky a položme si otázku: Na základe 
čoho teda sudcovia rozhodujú prípady? 

2. Právna intuícia a jej miesto v rozhodovacej 
činnosti súdov – historický teoreticko-
právny pohľad

Otázke prítomnosti právnej intuície v rámci rozhodovacej činnosti sudcov (ale-
bo inak povedané právnemu intuicionizmu, resp. „hunch theory“2) sa venovalo 
niekoľko právnikov a akademikov, najmä amerických právnych realistov (naj-
mä J. Frank a J. Hutcheson).3 Na právnu intuíciu poukazoval už Benjamin N. 

1 Uvedené výskumy boli zamerané na skutočnosť, ako ľudská myseľ funguje v procese rozhodo-
vania a akú rolu má v týchto procesoch intuícia.

2 „Hunch“ v preklade znamená predtucha, pocit, tušenie, ide o tú skutočnosť, ktorá má význam pre 
rozhodnutie v spore a svoj základ má v subjekte, ktorý rozhoduje.

3 Uveďme však, že ide skôr o marginálne krídlo amerického právneho realizmu, aj keď je mno-
hokrát prezentované ako typický reprezentant tohto smeru. Aj samotní právni realisti kritizovali 
právny intuicionizmus. Ako príklad uveďme realistu Felixa Cohena, ktorý kritizoval intuicioni-
stov za fakt, že sa príliš sústreďujú na individuálne psychické faktory súdneho rozhodovania (na 
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Cardozo, ktorý na viacerých miestach svojho diela Podstata súdneho procesu 
zdôrazňuje myšlienku, že sudca nie je mechanický stroj (ktorý sleduje len diktát 
logiky a zákona) a svoje rozhodnutia prijíma s ohľadom na viaceré iné faktory, 
právnu intuíciu nevynímajúc.4 Myslenie sudcu je ovplyvňované najmä psycho-
logickými silami, ktoré sú z veľkej časti podvedomé. „Hlboko vo vedomí sa na-
chádzajú iné sily, to, čo sa nám páči a čo nie, preferencie a predsudky, komplex 
inštinktov a emócií a zvykov a presvedčení, ktoré robia človeka človekom, či už 
ide o účastníka sporu alebo o sudcu.“5 Cieľom Cardozových prednášok zhrnu-
tých do uvedeného diela je dať praktickú odpoveď na otázku „Čo je to, čo robím, 
keď rozhodujem prípad?“, pričom dôraz kladie na dôležitú „banalitu“, na ktorú 
sa často zabúda, totiž že sudca je človek ako každý iný.6 „Môžeme sa snažiť vi-
dieť veci objektívne, ako len chceme. Ale nikdy ich nemôžeme vidieť inými očami, 
než tými vlastnými.“7  

V súčasnej odbornej literatúre sa najčastejšie uvádza ako predstaviteľ práv-
neho intuicionizmu sudca Hutcheson, ktorý je taktiež považovaný za jedného 
z predstaviteľov amerického právneho realizmu. Je nutné uviesť, že Hutcheson 
bol spočiatku príkladom sudcu právneho klasicizmu (ortodoxného smeru)8 a až 
s pribúdajúcimi skúsenosťami na sudcovskej lavici si začal uvedomovať, že apli-
kácia práva nie je založená len na logickom právnom myslení, ale že sudcovia 
sú pri rozhodovaní prípadov vedení svojím citom pre vec a intuíciou. „Sudca 
v skutočnosti rozhoduje svojím cítením a nie posudzovaním; tušením a nie racio-
nálnym úsudkom.“9

osobu sudcu) a pritom prehliadajú, že súdne rozhodovanie je spoludeterminované celou radou 
objektívnych sociálnych faktorov. Podľa Cohena sudcov viac ovplyvňujú skutočnosti ako naprí-
klad to, že sudcovia spolu medzi sebou komunikujú, zdieľajú spoločné prostredie, dodržiavajú 
tradície svojich predchodcov a mentorov, pracujú s tými istými prameňmi práva, majú rovnaké 
vzdelanie, či publikujú svoje skúsenosti v rovnakých odborných časopisoch a prezentujú ich 
na tých istých konferenciách. Pre Cohena individuálnosť a subjektivizmus sudcu ustupujú do 
pozadia pred spomenutými objektívnymi sociálnymi skutočnosťami. Viac v SOBEK, T.: Nemo-
rální právo. Praha: Ústav státu a práva, 2010, s. 175 alebo v SOBEK, T.: Právní myšlení. Kritika 
moralismu. Praha: Ústav státu a práva, 2011, s. 327.

4 Porovnaj v CARDOZO, B. N.: Podstata súdneho procesu. Bratislava: Kalligram, 2011, s. 59, 
93-95, 126-130.

5 Tamtiež, s. 127.
6 SOBEK, T.: Právní myšlení. Kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva, 2011, s. 323.
7 Viac v CARDOZO, B. N.: Podstata súdneho procesu. Bratislava: Kalligram, 2011, s. 31.
8 T.j. mal za to, že právne myslenie je logickým myslením a že osobné pocity sudcu, ako aj iné 

mimoprávne faktory sú niečím nevedeckým, čo do právneho myslenia nepatrí. 
9 HUTCHESON, J. C.: Judgement Intuitive: The Function of the „Hunch“ in Judicial Decision. 

In Cornell Law Quarterly, 1929, Vol. 14, s. 285. Hutcheson si je vedomý, že sudcovia zvyčajne 
nehovoria o intuícii ako o rozhodujúcom faktore v rámci rozhodovacej činnosti, nakoľko „(sud-
ca) by bol ukameňovaný na ulici, ak by bolo známe, že po vypočutí si všetkých dôkazov a po čo 
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Z tohto dôvodu by bolo zarážajúce, ak by Hutcheson po tom, ako bol presved-
čený, že proces aplikácie práva je logickým procesom, sa zrazu stal zástancom 
nejakého náhodného, intuitívneho rozhodovacieho procesu jednotlivých prípa-
dov. V jeho recepcii aj sudcovská intuícia má svoje kritéria, nie je náhodná, ale 
formuje sa so zvyšujúcimi sa skúsenosťami sudcu s rozhodnutiami prípadov. Do-
konca tvrdí, že samotný proces intuitívneho rozhodovania by mal mať dve fázy. 
Sudca sa najprv musí oboznámiť so všetkými existujúcimi a dostupnými infor-
máciami (faktickými i právnymi) a až následne sa nechá viesť svojou intuíciou 
(pocitom vhodnosti), resp. sa nechá postrčiť svojím právnym citom k správnemu 
výsledku prípadu. Hutcheson to vyjadruje slávnym výrokom, ktorý je uvádzaný 
skoro v každej práci venujúcej sa problematike právneho intuicionizmu, a to: 
„Keď je prípad ťažký alebo zamotaný ... prejdem všetky materiály, ktoré mám 
k dispozícii, náležite o nich popremýšľam, nechám rozohrať svoju imagináciu, 
rozoberám príčinu, čakám na pocit, tušenie (the hunch), intuitívny záblesk po-
rozumenia, ktoré rozkreše iskru, spojujúcu otázku a rozhodnutie, a tím sa osvetlí 
cesta v mieste, ktoré je pre sudcu najtemnejšie.“10

Hutcheson nezavrhuje význam právnej doktríny, naopak, tá má svoj význam 
najmä pri získavaní skúsenosti mladých sudcov. „Doktrína nemá nahradiť osob-
né postoje, sklony a cítenie sudcov, ale má im poskytnúť prostriedky k testova-
niu ich intuícii, ich usporiadania a porovnávania s výsledkami iných sudcov.“11 
Avšak samotná intuícia, po získaní dostatočných skúseností, začne prevládať. 
Sudca najskôr prijme preňho intuitívne akceptovateľné rozhodnutie a až násled-
ne sa pokúsi formálne odôvodniť svoje rozhodnutie v právnych kategóriách (teda 
na základe určitých právnych pravidiel, analógií, pojmov a právnych doktrín). 
„Čím skúsenejší sudca, tým viac sa spolieha na svoju vlastnú intuíciu a menej na 
ad hoc konštrukcie, ktoré mu predkladajú advokáti. Podvedomé (alebo čiastočne 
podvedomé) procesy majú v súdnom rozhodovaní veľký význam.“12 

K právnemu intuicionizmu sa hlásil i Jerome Frank, ďalší známy predsta-
viteľ amerického právneho realizmu, pričom jeho chápanie právnej intuície 
malo viacero spoločných prienikov s teóriou Hutchesona. Najmä ide o post hoc 
odôvodnenie rozhodnutí, čiže sudcovia sa najprv nechajú viesť svojou intuíciou 
a až následne sa snažia svoje rozhodnutie zdôvodniť v právnych kategóriách. 
Frank však pri charakterizovaní intuície zachádza hlbšie než Hutcheson. Intuí-
cia sa skladá z viacerých častí, no najmä je formovaná „právnymi, politickými, 

možno najhlbšom porozumení všetkých argumentov, čaká až kým „nepocíti“, v prospech ktorej 
strany má rozhodnúť.“ Tamtiež, s. 282.

10 Tamtiež, s. 274.
11 SOBEK, T.: Nemorální právo. Praha: Ústav státu a práva, 2010, s. 176.
12 Tamtiež, s. 177.
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ekonomickými a morálnymi postojmi sudcu, ďalej jeho výchovou, vzdelaním, 
charakterom a tak ďalej.“13 V podstate hovoríme o celej osobnosti sudcu. Rov-
nako sa však rozchádza s Hutchesonom v procese nachádzania intuitívneho roz-
hodnutia. Podľa Franka sudca nezisťuje právne normy a fakty prípadu a následne 
všetko v súhrne intuitívne posúdi. Celý proces funguje úplne naopak. Najprv 
sudca nadobudne intuitívne rozhodnutie a až následne hľadá právne a faktické 
dôvody podporujúce jeho rozhodnutie.14 V niektorých prípadoch uvedeným spô-
sobom nadobudnuté rozhodnutie nemá dostatočnú oporu v práve, resp. faktickej 
stránke prípadu, a sudca musí svoje rozhodnutie prehodnotiť, teda ak slovami 
Franka „nie je arbitrárny alebo šialený.“15

Frank pri svojej deskripcii súdneho rozhodovania často nahliada na prípad 
nielen optikou sudcu, ale i pohľadom advokáta. Skutočná podstata advokátske-
ho majstrovstva tkvie v správnom namiešaní záverov sporu. Inak povedané, pre 
advokáta je východiskovou potreba poznať taký záver argumentácie, ktorý vy-
hovuje jeho klientovi a osloví sudcu. Z tohto dôvodu musí advokát vymyslieť 
vhodnú kombináciu faktuálnych a normatívnych premís, ktorá čo možno naj-
viac zapôsobí na sudcu a bude pre sudcu akceptovateľná (pričom by bolo vhod-
né, aby advokát v rámci svojej argumentácie zahrnul aj stimuly pre rozohranie 
sudcovskej imaginácie vo svoj prospech, aby právna intuícia sudcu smerovala 
v prospech jeho argumentácie).16 Uvedený postup je odôvodnený najmä tým, že 
sudca je taktiež len človek a podľa Franka ľudia vo svojich normálnych myš-
lienkových procesoch nepoužívajú sylogistické usudzovanie pri rozhodovacích 
postupoch, ale naopak, používajú svoje intuitívne rozhodovanie založené na sub-
jektivizme človeka, teda aj sudcu. „A preto je rozumné predpokladať, že sudca 
nebude používať umelé formy usudzovania len preto, že si obliekol talár. Je nepo-
chybné, že sudcovské rozhodnutia, rovnako ako iné rozhodnutia, pracujú spätne 
na základe predbežných rozhodnutí.“17 Aj z tohto dôvodu je podľa Franka nutné 
v rámci štúdia práva venovať osobitnú pozornosť významu ľudskej prirodzenosti 

13 Taktiež podľa Franka veľkú rolu v rozhodovaní zohráva i minulosť sudcu a jeho osobné skú-
senosti. „Jeho vlastná (sudcova) minulosť môže vytvoriť kladné i záporné reakcie voči ženám, 
alebo osobitne voči blondýnam, voči mužom s bradou, či južanom, Talianom, Angličanom, či 
voči údržbárom, ministrom, absolventom, či demokratom. Určitá vôňa, kašeľ, či gesto môže 
v ňom vyvolať bolestnú alebo príjemnú spomienku.“ Pričom uvedená spomienka môže následne 
ovplyvniť celý prípad. Viac pozri v FRANK, J.: Law and Modern Mind. London: Stevens & 
Sons Limited, 1949, s. 106. 

14 FRANK, J.: Law and Modern Mind. London: Stevens & Sons Limited, 1949, s. 100.
15 Tamtiež, s. 100.
16 Tamtiež, s. 101-104.
17 SOBEK, T.: Nemorální právo. Praha: Ústav státu a práva, 2010, s. 178.
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v právnej praxi (a z tohto dôvodu by sa na právnických fakultách mala učiť i psy-
chológia človeka so zameraním na rozhodovaciu činnosť súdov).

Vyššie uvedené názory Hutchesona (ale i Franka18) vo veľkej miere kritizuje 
Richard Posner vo svojom diele How Judges Think.19 V prvom rade je nutné 
uviesť, že Posner rozlišuje viac faktorov, ktoré sú schopné ovplyvniť sudcovskú 
rozhodovaciu činnosť, okrem intuície sú to najmä emócie,20 politické cítenie21 
alebo schopnosť „dobrého rozhodnutia“.22 Avšak najpodstatnejšia je intuícia, kto-
rá „zohráva hlavnú úlohu v súdnictve, tak ako vo väčšine rozhodovacích proce-
sov.“23 Posner ako prvý poukazuje na skutočnosť, že by sa malo rozlišovať medzi 
„hunch“ a intuíciou a v tomto smere nie úplne zrozumiteľne kritizuje Hutcheso-
na za ich stotožňovanie. Na jednej strane by hunch mal predstavovať len akýsi 
odhad sudcu na prípad (výstrel do temnoty), na strane druhej intuícia by mala 
vyvierať zo vzdelania a profesionálnych skúseností sudcu, resp. na základe uve-
dených skúseností a vzdelania by mal sudca mať schopnosť interpretácie práva.24 
„Intuícia zohráva významnú úlohu v súdnom, ale i vo väčšine iných rozhodnutí. 
Schopnosť intuície umožňuje sudcovi, podnikateľovi, ale i vojenskému veliteľovi, 
aby urobil rýchle rozhodnutie bez vedomého zvažovania a porovnávania kladov 
a záporov s ohľadom na možné smery konania. Najlepšie ju bude možné rozumieť 
ako schopnosť siahnuť do podvedomej zásobárne poznania, ktoré človek získal 
na základe vzdelania a špeciálne svojimi osobnými skúsenosťami (ktoré  v praxi 
vedú až k automatizmu).“25

Posner poukazuje aj na ekonomickú nevyhnutnosť intuitívneho rozhodova-
nia sudcov v niektorých prípadoch. Alternatívou popri intuitívnom rozhodnutí 

18 Príkladom uveďme Posnerovu kritiku na Frankov návrh, aby sudcovia podstupovali psychoana-
lytické testy a psychoterapiu, aby si „vycvičili“ svoju intuíciu, ktorú kritizoval nielen Posner, ale 
uvedený návrh nebol priaznivo prijatý ani medzi samotnými sudcami. 

19 Pre bližšie podrobnosti pozri 4. kapitolu knihy s názvom „Myseľ legislatívneho sudcu“ v POS-
NER, R.: How Judges Think. Cambridge: Harvard University Press, 2008, s. 93-121.

20 Najmä vo vzťahu k osobám strán sporu alebo svedkom, keď je pravdepodobné, že „sudca upria-
mi určité emočné reakcie k jednej zo strán, ako napr. osobný záujem o stranu sporu alebo jej 
právneho zástupcu.“ V tomto smere je nutné považovať aj sudcu len za obyčajného človeka, 
ktorý má svoju emočnú stránku, ktorú nedokáže odsunúť bokom (aj napriek tomu, že je to od 
neho vyžadované v zmysle objektivity prípadu). Pozri bližšie POSNER, R.: How Judges Think. 
Cambridge: Harvard University Press, 2008, s. 105-107.

21 T.j. či sudca je konzervatívec alebo liberál a pod. Tamtiež, s. 100-107.
22 Posner označuje túto schopnosť ako príbuzného intuície, ktorú je možno charakterizovať ako 

„zlúčeninu pozostávajúcu z empatie, skromnosti, vyspelosti, proporcionálneho cítenia, rovno-
váhy, rozpoznania ľudských schopností, rozvážnosti, obozretnosti, cítenia v realite a samotného 
zdravého rozumu.“ Tamtiež, s. 117.   

23 Tamže, s. 107.
24 SOBEK, T.: Nemorální právo. Praha: Ústav státu a práva, 2010, s. 176.
25 POSNER, R.: How Judges Think. Cambridge: Harvard University Press, 2008, s. 107.
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sudcu je aplikácia explicitného, postupného racionálneho odôvodnenia na zákla-
de menších kúskov informácii, pričom „náklady vedomého spracovania infor-
mácii môžu byť také vysoké, že intuícia poskytne viac presné, ako aj rýchlejšie 
rozhodnutie ako by mohlo poskytnúť analytické zdôvodnenie.“26 Uvedené platí 
najmä v prípadoch, ktoré sú obsahovo podobné, a ktoré sudca už v minulosti roz-
hodol. S nadobudnutými skúsenosťami vie sudca omnoho rýchlejšie rozhodnúť 
prípad na základe svojich dosiahnutých vedomostí, než sudcovský „novic“.27

Je zrejmé, že Posner prikladá veľký význam intuíciám (príp. emóciám) pre 
vznik rozhodnutia sudcu, ale táto skutočnosť nepostačuje pre samotné rozhod-
nutie. Sudca je povinný naformulovať svoje rozhodnutie, pričom táto skutočnosť 
je rozhodujúca pre jeho „právny“ život. V prípade, že by sa v odôvodnení roz-
hodnutia sudca opieral o svoju právnu intuíciu, resp. svoj právny cit, bolo by to 
minimálne nepochopiteľné pre väčšinu právnickej obce, nakoľko odôvodnenie je 
priestor na vyjadrenie explicitných, logických dôvodov, prečo sa sudca rozhodol 
v danej veci tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. V tomto smere odôvod-
nenie rozhodnutia sudcu nepoukazuje na pravú príčinu rozhodnutia (intuícia sud-
cu), ale ide o racionalizáciu jeho rozhodnutia v podobe explicitných právnych 
dôvodov. „Posner si všíma toho, že rola podvedomého v súdnom rozhodnutí je 
zastrená požiadavkou na explicitné odôvodnenie, pretože názor, ktorý sme sfor-
mulovali intuitívne, máme odôvodniť pomocou logických krokov.“28   

3. Právna intuícia a jej miesto v rozhodovacej 
činnosti súdov – odlišný súčasný pohľad

Súčasný pohľad sa oproti vyššie zmieneným názorom líši v jednom rozhodujú-
com elemente – využití poznatkov z odborov psychológie a neurovedy. Zatiaľ 

26 Tamtiež, s. 108.
27 „... čím viac skúsený sudca, tým viac dôvery je schopný vložiť do svojich intuitívnych pocitov 

a je menšia šanca, že bude priťahovaný metodológiou systematického rozhodovania.“ Tamtiež, 
s. 108-109.

28 SOBEK, T.: Nemorální právo. Praha: Ústav státu a práva, 2010, s. 177. K tomu Posner ešte do-
dáva „Prvé rozhodnutie môže byť v rade prípadov produkt pojmovo neuchopiteľnej emócie alebo 
odhadu (hunch). Ale akonáhle získa pojmovo artikulovanú formu, táto forma už bude žiť svojím 
vlastným životom – hodnotovým životom, ktorý môže viazať svojho autora a ostatných sudcov 
jeho súdu (vrátane sudcov nižšieho súdu), a takto zaistiť potrebnú stabilitu práva prostredníc-
tvom doktríny precedensu, keďže zmysel kontinuity sa stráca, ak sudcovia ignorujú, že za nových 
okolností už predmetné rozhodnutie nie je dobre vodítko.“ Pozri bližšie v POSNER, R.: How 
Judges Think. Cambridge: Harvard University Press, 2008, s. 111. 
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čo Cardozo, Hutcheson, Frank, ale i Posner29 viac-menej vychádzajú z vlastnej 
skúsenosti, resp. skúsenosti iných sudcov a právnych teoretikov, súčasní odbor-
níci venujúci sa tejto problematike formulujú svoje závery na základe poznatkov 
najmä z psychológie orientujúcej sa na otázku intuície v rozhodovacích proce-
soch.30 

3.1 Thinking fast and thinking slow

V súčasnosti je v rámci psychológie a neurovedy akceptovaná skutočnosť, že 
naša myseľ je schopná premýšľať dvoma odlišnými spôsobmi. Prvý spôsob mys-
lenia je v odbornej literatúre označovaný ako System 1,31 pričom toto „rýchle“ 
myslenie produkuje „bez námahy pôvodné dojmy a pojmy, ktoré sú hlavnými 
zdrojmi explicitných presvedčení a úmyselných rozhodnutí Systému 2.“32 S1 je 
charakteristický najmä nízkou konzumpciou mentálnej energie a je využívaný 
vo väčšine našich každodenných činností a úloh, pri riešení ktorých používame 
nám známe a používané myšlienkové procesy, pričom tieto procesy sú podve-
domé a rýchle. „S1 je črtou našej živočíšnej povahy – jeho schopnosti zahŕňajú 
vrodené schopnosti, ktoré zdieľame s inými živočíchmi. Uvedené neznamená, že 
by sme ho mali zdiskreditovať, nakoľko (S1) nám pomáha prejsť cez rôzne úlohy 
a činnosti, ktorých vyriešenie nie je problematické a umožňuje nám sa sústrediť 
na dôležité a náročné aspekty našich životov.“33

Adekvátne pochopenie S1 je však možné len v porovnaní so Systémom 2,34 
pričom S2 predstavuje naše „pomalšie“ myslenie. Na rozdiel od S1 „široko 

29 Aj keď on už sa odvoláva na niektoré súčasné výskumy, ale nerozvíja svoju teóriu v intenciách 
súčasného pohľadu na „hunch“ teóriu.

30 Z tých najaktuálnejších si spomeňme najmä Lindu Berger, Chrisa Guthrieho, Jeffreya Rachlin-
skiho či Dianu Richards.

31 Ďalej v texte budeme používať označenie S1. Samotnú teóriu a označenie je možne nájsť v na-
sledujúcich štúdiách v odbore psychológie: KAHNEMAN, D.: Thinking, Fast and Slow. New 
York: Farrar, Straus and Giroux, 2011, s. 19 a nasl.; KAHNEMAN, D. – KLEIN, G.: Conditions 
for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree. In American Psychologist, vol. 64, No. 6, 2009, 
s. 515-526 a pod. Uvedené označenie prevzali i právni teoretici, porovnaj napr. v RICHARDS, 
D.: When Judges Have a Hunch. Intuition (and Some Emotion) in Judicial Decision Making. In 
Archiv für Rechts-und Sozialphilosphie, vol. 102, 2016, No. 2, s. 245-260; GUTHRIE, Ch. – 
RACHLINSKI, J. J. – WISTRICH, A. J.: Blinking on the Bench: How Judges Decide Cases. In 
Cornell Law Faculty Publications, Paper 917, 2007, s. 1-43, či BERGER, L.: A Revised View of 
the Judicial Hunch. In Legal Communication & Rhetoric: JALWD, vol. 10, 2013, s. 1-39.

32 KAHNEMAN, D.: Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011, s. 21.
33 RICHARDS, D.: When Judges Have a Hunch. Intuition (and Some Emotion) in Judicial Deci-

sion Making. In Archiv für Rechts-und Sozialphilosphie, vol. 102, 2016, No. 2, s. 246.
34 Opätovne budeme v ďalšom texte používať označenie S2. 
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rozmanité operácie S2 majú jednu spoločnú črtu: vyžadujú pozornosť a prerušia 
sa, ak je pozornosť odvedená preč.“35 Je nutné si uvedomiť, že S2 nás nielenže 
stojí veľa času a vyžaduje plnú koncentráciu (čo nás odvádza od našich ostatných 
aktivít), ale stojí nás veľa duševných síl. „Máte len obmedzené množstvo pozor-
nosti, ktoré môžete prideliť určitým aktivitám, a ak sa budete snažiť prekročiť 
túto hranicu, zlyháte.“36 

Neopomeňme ani ďalší charakteristický znak S2, a to že je schopný obsiah-
nuť a komparovať dva opozitné argumenty v pracovnej pamäti. Oproti tomu S1 
si vyberá riešenie bez sledovania iných alternatív riešenia, či dokonca ani ne-
pripúšťa, že existujú iné riešenia problému. Prostredníctvom S1 sme spôsobilí 
prijímať rýchle rozhodnutia aj bez úplných informácií, keďže sme si istí, že ko-
náme správne a pritom nedávame príliš veľkú váhu ďalekosiahlym dôsledkom. 
V opačnom prípade, ak by sme zvažovali každé jedno naše rozhodnutie, ľudská 
činnosť by bola minimálna.

V tom spočíva aj originálny znak S2, a to lenivosť. S2 je lenivý v tom zmysle, 
že tento spôsob myslenia nenastane, ak sa zdá, že S1 funguje v poriadku.37 Je to 
typický znak človeka, že čo možno najviac minimalizuje výdaj energie, a to aj 
v mentálnej rovine. Uvedené znamená, že S2 nezačne pôsobiť, kým nevzniknú 
určité podnety, napr. že človek čelí situácií, ktorá je pre neho nová, prípadne po-
tenciálne životu nebezpečná.38

Vyššie charakterizované rozlíšenie medzi S1 a S2 má následne význam pri 
zadefinovaní a použití právnej intuície.

3.2 Zadefinovanie si intuície, resp. termínu hunch

Ako sme si uviedli v kapitole 2 tohto príspevku, v minulosti sa len hŕstka práv-
nych teoretikov venovala otázke právnej intuície, resp. termínu hunch (pocit, 
predtucha), avšak psychológovia sa uvedenej problematike venujú pomerne 
dlhšie a širšie. V psychológii je väčšinový konsenzus, že intuícia je „priame 

35 KAHNEMAN, D.: Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011, s. 22.
36 RICHARDS, D.: When Judges Have a Hunch. Intuition (and Some Emotion) in Judicial Deci-

sion Making. In Archiv für Rechts-und Sozialphilosphie, vol. 102, 2016, No. 2, s. 246. Pre lepšiu 
prehľadnosť uvádzame ešte jednu definíciu S2, a to „Procesy S2 sú duševné operácie vyžadujúce 
námahu, motiváciu, koncentráciu a realizáciu naučených pravidiel.“ Viac v FREDERICK, S.: 
Cognitive Reflection and Decision Making. In The Journal of Economic Perspectives, vol. 19, 
No. 4, 2005, s. 26.

37 KAHNEMAN, D.: Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011, s. 31.
38 Uvedená skutočnosť bude pre nás relevantná najmä keď sa budeme venovať otázke rozhodova-

nia nových prípadov zo strany sudcov a aké stratégie riešenia si v daných veciach stanovili.
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poznanie, ktoré je výsledkom podvedomého holistického informačného spraco-
vania.“39, prípadne je uvádzané, že intuícia je „kognitívny proces, ktorý nevyža-
duje vedome odôvodnenie.“40 Samozrejme, definícií intuície, resp. hunch-u bolo 
vyprodukovaných veľké množstvo, ale psychológovia sa viac-menej zhodli na 
základných znakoch, ktoré obsahuje tento termín, a to 1) predpokladaná rých-
losť procesu; 2) jeho jednoduchá, monolitná štruktúra; 3) skutočnosť, že si nie 
sme vedomí priebehu procesu, ale uvedomíme si výsledok mentálneho procesu.41 
K tomu dodajme, že Marta Sinclair spomína ešte jeden esenciálny znak, a to že 
sa v rámci uvedeného procesu spracovávajú aj určité predchádzajúce informácie, 
ktoré sú v nás prítomné, nakoľko intuície sa neobjavujú zo vzduchu.42 

Avšak naskytá sa otázka, z čoho všetkého pozostáva samotná intuícia. Práve 
táto skutočnosť je v centre pozornosti psychológov a právnych teoretikov, najmä 
vzťah racionality a iných ingrediencií v rámci intuície. Popri skutočnosti, že in-
tuície majú racionálny základ, tak sa pomerne často poukazuje na miesto emócií 
v rámci nich. Aký vplyv majú emócie na intuíciu?43

V súčasnosti začína prevládať názor, že emócie zohrávajú rolu v rámci in-
tuície, napr. bolo dokázané, že dobrá nálada dopomáha intuícii, zatiaľ čo zlá ná-
lada ju blokuje.44 Z uvedeného môžeme vyvodiť, že emócie môžu byť určitým 
predchodcom intuície. Taktiež bolo demonštrované, že nové situácie zvyčajne 
spúšťajú kreatívne intuitívne reakcie, ktoré sú spojené s emóciami.45 „Priro-
dzene, ak sme v minulosti riešili podobnú situáciu, mali by sme mať mentálnu 
schému (stopu), z ktorej môžeme čerpať a teda uplatnenie intuície by bolo nadby-
točné, pokiaľ by sme nechceli prísť s novým, odlišným riešením či odpoveďou.“46 
Nakoniec, každá intuícia, ktorá prenikne do nášho vedomia, je spojená s „potvr-
dzujúcim pocitom“. „Uvedené negarantuje správnosť zaregistrovanej intuície, iba 

39 SINCLAIR, M.: Misconceptions About Intuition. In Psychological Inquiry, 21, 2010, s. 378. 
40 RICHARDS, D.: Judicial Hunch as Short-Circuited Decision. In UCL Jurisprudence Review, 

2012, s. 3. Dostupné na internete: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2000849 
(navštívené dňa 15. 05. 2018).

41 Viac v RICHARDS, D.: When Judges Have a Hunch. Intuition (and Some Emotion) in Judicial 
Decision Making. In Archiv für Rechts-und Sozialphilosphie, vol. 102, 2016, No. 2, s. 248.

42 SINCLAIR, M.: Misconceptions About Intuition. In Psychological Inquiry, 21, 2010, s. 379. 
43 Dokonca niektorí teoretici tvrdia, že intuícia je istým druhom emócie. Viac pozri v BRENNAN, 

W.J. Jr.: Reason, Passion, and the Progress of the Law. In Cardozo Law Review, 10, 1988. 
44 EPSTEIN, S.: The Influence of Valence and Intensity of Affect on Intuitive Processing. In SIN-

CLAIR, M.: Handbook of Intuition Research. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011,  
s. 39-41.

45 RICHARDS, D.: When Judges Have a Hunch. Intuition (and Some Emotion) in Judicial Deci-
sion Making. In Archiv für Rechts-und Sozialphilosphie, vol. 102, 2016, No. 2, s. 250.

46 SINCLAIR, M.: Misconceptions About Intuition. In Psychological Inquiry, 21, 2010, s. 381.
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jej skutočnú povahu.“47 Je zrejmé, že emócia má svoj význam v rámci intuície, 
pričom môžu byť „predchodcom, ingredienciou, či potvrdením intuície, pričom 
by bolo naivné alebo pokrytecké ich odignorovať.“48

Marta Sinclair v súvislosti so štúdiom intuície spomína aj osobitný pojem 
odborná intuícia.49 Odborná intuícia odkazuje na odborné znalosti z určitej ve-
deckej oblasti (ktoré sme v minulosti nadobudli), ale taktiež odkazuje na časť na-
šich vedomostí, ktoré zohrávajú rolu v rámci intuitívneho procesu rozhodovania. 
„Spájame naše uskladnené vzory (rozhodnutí, ktoré sme vykonali v minulosti) 
s aktuálnou situáciou, pričom máme na pamäti špecifický účel.“50 Tento druh 
intuície je rýchly a využívame ho v našom každodennom živote v rámci rôz-
nych aktivít a každý so svojím vlastným know-how. Samotné rozhodovanie je 
možné v akomkoľvek povolaní, ktoré je opakujúce sa, resp. odlišné úlohy majú 
dostatok spoločných čŕt a šanca na úplne novú situáciu (ktorú sme predtým ne-
riešili) je malá. Práve nadobudnutie odbornej intuície je cieľom smeru právneho 
intiucionizmu, pričom viacerí psychológovia a právni teoretici sa snažia nájsť 
základné znaky, ktoré by si mali osoby osvojiť a následne sa stať odborníkmi vo 
svojich oblastiach záujmu. Kahneman a Klein sa zhodli, že existujú dve základné 
podmienky, ktoré zaručia vytvorenie odbornej intuície. Prvá je tá, že pracov-
né prostredie musí byť dostatočne pravidelné na umožnenie predvídateľnosti. 
Druhá podmienka, v nadväznosti na prvú, vyžaduje, že pravidelnosti sa musia 
dať naučiť prostredníctvom dlhodobej praxe.51 K uvedeným dvom podmienkam 
Kahneman na inom mieste dopĺňa tretiu podmienku, a to nevyhnutnosť kvalitnej 
a bezprostrednej spätnej väzby (feedback).52 

3.3 Právna intuícia v jednoduchších a zložitejších 
prípadoch (easy vs. hard cases)

Práve nadobudnutie právnej intuície je nevyhnutné pre sudcov pri ich rozhodova-
cej činnosti, a to ako v jednoduchších, tak i zložitejších prípadoch. Pre tento účel 
si uveďme pravidlo, že na nižších súdoch sa budú vyskytovať najmä easy cases 

47 RICHARDS, D.: When Judges Have a Hunch. Intuition (and Some Emotion) in Judicial Decisi-
on Making. In Archiv für Rechts-und Sozialphilosphie, vol. 102, 2016, No. 2, s. 250.

48 Tamže, s. 250.
49 SINCLAIR, M.: Misconceptions About Intuition. In Psychological Inquiry, 21, 2010, s. 381. 
50 Tamže, s. 382.
51 KAHNEMAN, D. – KLEIN, G.: Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree. In 

American Psychologist, vol. 64, No. 6, 2009, s. 520.
52 KAHNEMAN, D.: Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011, s. 241.
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(t.j. jednoduchšie prípady, ktoré sa opakujú) a na tých vyšších sa zas vyskytujú 
vo väčšej frekvencii nové, zložitejšie prípady.53 Nižšie súdy sú aj v súčasnosti 
zahltené obrovským množstvom prípadov, ktoré však nie sú vo väčšine prípadov 
typické veľkým rozsahom a komplexnosťou.

Ak akceptujeme pravidlo, že sudcovia taktiež fungujú na základe S1/S2 sys-
tému, ich myseľ bude náchylná na rýchle myslenie (S1), ak sa budú zaoberať ob-
dobnými situáciami a úlohami. Inak povedané, zakaždým keď sudca rozozná 
v novom prípade črty, ktoré sa zdajú byť podobné alebo rovnaké s jeho pred-
chádzajúcim prípadom, tak sudca intuitívne rozhodne rovnako ako v staršom prí-
pade.54 Čím viac prípadov, tým sa sudca následne utvrdzuje vo svojom presved-
čení a časom automatizuje svoj spôsob rozhodovania opierajúci sa o intuíciu. 
V týchto jednoduchších prípadoch preto môžeme tvrdiť, že sudcovia využívajú 
svoju odbornú intuíciu. 

Naopak, ak sa budú zaoberať novými, problematickými situáciami, tak ich 
myslenie bude pomalšie a budú sa musieť vysporiadať s novými elementmi prí-
padu (S2). Ide o tzv. zložité prípady (hard cases). Pri zložitých prípadoch obja-
vujúcich sa najmä na vyšších súdnych autoritách sa sudcovia stretávajú a riešia 
iné druhy problémov. Oproti nižším súdom sú často konfrontovaní s novými, 
bezprecedentnými situáciami, resp. riešia prípad, v rámci ktorého predkladajú 
obe strany rovnako vyvážené argumenty. V daných prípadoch sa sudcovia ani 
nemôžu spoliehať na svoje vzory rozhodnutí, nakoľko sa s takýmto prípadom 
ešte nestretli. Preto ich myšlienkové procesy fungujú na báze S2, pričom na zá-
klade pomalšieho myslenia následne dospejú k svojmu rozhodnutiu. Aj v rámci 
vyriešenia takýchto prípadov je nevyhnutná intuícia, aj keď oproti jednoduchším 
prípadom ide o tzv. kreatívnu intuíciu, ktorú výstižne popísal už Hutcheson, keď 
uviedol „„Keď je prípad ťažký alebo zamotaný ... čakám na pocit, tušenie (the 
hunch), intuitívny záblesk porozumenia, ktoré rozkreše iskru, spojujúcu otázku 
a rozhodnutie, a tým sa osvetlí cesta v mieste, ktoré je pre sudcu najtemnejšie.“55 
Kreatívnu intuíciu môžeme vnímať ako istú obdobu odbornej intuície. Oproti 
odbornej intuícii pri kreatívnej intuícii je zdôraznená myšlienka, že je budo-
vaná na nových podnetoch (ktoré sudca vníma podvedome), ktoré kombinuje 

53 Týmto nepopierame skutočnosť, že v rámci rozhodovacej činnosti vyšších súdov sa neopakujú 
prípady. Len poukazujeme na fakt, že je väčšia šanca, že sa v rámci ich rozhodovacej činnosti 
objavia komplikovanejšie prípady, ktoré obsahujú nové prvky, s ktorými sa musia sudcovia vy-
sporiadať. 

54 Uvedené je aplikovateľné vo všetkých právnych systémoch, ale osobitne je to možné vidieť 
v krajinách s právnym systémom common law s ohľadom na ich precedentný systém. 

55 HUTCHESON, J. C.: Judgement Intuitive: The Function of the „Hunch“ in Judicial Decision. In 
Cornell Law Quarterly, 1929, Vol. 14, s. 278.
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s dosiahnutými vedomosťami, ale novým spôsobom.56 Základný rozdiel spočíva 
v tom, že odborná intuícia je budovaná na pravidelnosti prípadov a vžití si ur-
čitých vzorov rozhodnutí, zatiaľ čo pri kreatívnej intuícii tieto vzory absentujú 
(keďže sa jedná o nové, komplikovanejšie prípady) a sudcovská intuícia vyviera 
najmä z predošlých skúseností a vzdelania sudcov.

3.4 Rola odôvodnenia rozhodnutia súdu?

V druhej kapitole sme na viacerých miestach poukázali, aký význam má pre 
právnych teoretikov ako Hutcheson alebo Frank odôvodnenie rozhodnutia sud-
cu. Ak však akceptujeme premisu, že právna intuícia zohráva prirodzenú rolu 
v jednoduchších, ako aj ťažších prípadoch, môže to ovplyvniť odôvodnenie roz-
hodnutí sudcu, resp. má vôbec význam ich písať? 

Súčasní právni teoretici, ako aj psychológovia sa zhodnú, že áno. Dokonca 
uvádzajú, že vypracovanie právneho odôvodnenia rozhodnutia sudcu hrá dôle-
žitú rolu v rámci sudcovskej intuitívnej rozhodovacej činnosti, a to minimálne 
z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je ten, že vypracovávanie odôvodnení je kľúčové 
pre vytvorenie si vzorov rozhodnutí, ktoré sudca doposiaľ nemá v sebe „vžité“. 
Ide najmä o situáciu mladých sudcov, ktorých niektorí psychológovia označujú 
„poloexpertmi“,57 nakoľko už nadobudli teoretické znalosti v rámci učenia práva 
na univerzitách, a teda majú už určitý právny základ, avšak uvedené nepostačuje 
pre prax a musia sa na pomerne veľa veci adaptovať a priučiť. Písanie odôvod-
není rozhodnutí je preto významná časť, na základe ktorej je možné nadobudnúť 
vzory rozhodovania, podľa ktorých následne budú sudcovia rozhodovať.

Po druhé, vypracovanie odôvodnenia zohráva veľkú rolu aj po tom, ako sudca 
dostane hunch (intuíciu) v procese, ktorý niektorí autori označujú ako post-intui-
tívny proces justifikácie (oprávnenosti).58 Táto skutočnosť však nie je nič nové. 
Sudcovia sú „vychovávaní“ v prostredí, ktoré oceňuje logickosť a racionalitu 
právneho systému. Aj samotný Hutcheson priznáva, že keď bol mladším sud-
com, tak bol až príliš ovplyvnený „kodifikátormi, Austinom a Benthamom a ich 
vášňou pre exaktnosť.“59 Zákonodarca, právni teoretici a filozofi práva zakorenili 

56 Viac v RICHARDS, D.: When Judges Have a Hunch. Intuition (and Some Emotion) in Judicial 
Decision Making. In Archiv für Rechts-und Sozialphilosphie, vol. 102, No. 2, s. 253.

57 Napr. pozri v BAYLOR, A. L.: A U-shaped Model for the Development of Intuition by Level of 
Expertise. In New Ideas in Psychology, 19, 2001, s. 237-244.

58 RICHARDS, D.: When Judges Have a Hunch. Intuition (and Some Emotion) in Judicial Deci-
sion Making. In Archiv für Rechts-und Sozialphilosphie, vol. 102, 2016, No. 2, s. 254.

59 HUTCHESON, J. C.: Judgement Intuitive: The Function of the „Hunch“ in Judicial Decision. In 
Cornell Law Quarterly, 1929, Vol. 14, s. 275.
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do nášho chápania právneho systému modely dokonalosti v podobe logickosti 
a perfekcionizmu a neprihliadali na intuíciu, resp. bola vnímaná ako iracionálny 
element, ktorý nemá zásadnejšiu rolu v právnom systéme.60 Samotné vypracova-
nie odôvodnenia je preto užitočné, lebo poskytuje sudcovi možnosť pochybovať, 
zamyslieť sa aj nad inými alternatívami riešenia prípadu a spochybniť samot-
nú intuíciu, resp. si ju vnútorne potvrdiť (ide o vyššie spomínaný „potvrdzujúci 
pocit“). Uvedené vypracovanie rozhodnutia mu umožňuje vidieť vec aj z inej 
perspektívy, najmä strany, ktorá má prehrať podľa jeho intuitívneho rozhodnutia. 
A práve použitie logických argumentov by malo presvedčiť nielen prehrávajúcu 
stranu, ale i širšiu verejnosť o správnosti rozhodnutia. Uvedené je znakom dob-
rého rozhodnutia, keď dochádza k skĺbeniu intuitívneho rozhodnutia s presved-
čivými logickými argumentmi.

Avšak je tu ešte jedna otázka. Ako môžeme vedieť, že sudcovia používajú 
svoju odbornú intuíciu v rámci rozhodovania jednoduchších prípadov, a nie sú 
len odvážni a tipujú výsledky? Nebolo by lepšie si hodiť mincou? 

Pre zodpovedanie týchto otázok sa musíme opätovne vrátiť k trom podmien-
kam na získanie odbornej intuície, ktoré spomínajú Kahneman a Klein, a to pra-
videlnosť, dlhodobá prax a kvalitná spätná odozva (feedback). V prípade, ak sú 
splnené všetky tri, môžeme hovoriť o odbornej intuícii. Podmienka pravidelnosti 
je podľa nášho názoru naplnená v prípade rozhodovacej činnosti sudcov. Otázka 
kvalitnej odozvy je komplikovanejšia, ale predsa len v súčasnosti existuje. Asi 
najvýznamnejšia je rozhodovacia činnosť vyššie postavených sudcov v rámci ko-
naní o opravných prostriedkoch (keď je zrušené, resp. zmenené predchádzajúce 
rozhodnutie sudcu nižšieho stupňa), ale spomeňme si aj neformálne informačné 
kanály (najmä požiadanie skúsenejšieho sudcu o radu), či prípadne aj samotnú 
spoločnosť pri vysoko mediálnych prípadoch, kde je možné rozoznať väčšinové 
názory spoločnosti na predmetný prípad.

Najproblematickejšia je podmienka dlhodobej praxe. V prvom rade, kedy 
môžeme hovoriť o dlhodobej praxi? Je zjavné, že u každého človeka je to indi-
viduálne a nemôžeme sa fixne držať určitých pravidiel. Niektoré kvantitatívne 
výskumy naznačujú, že každý, kto strávi 10 000 hodín praxou v určitom odvetví, 
môže byť chápaný ako expert v danom rezorte.61 Uvedené by znamenalo, že sud-
covia, ktorí by mali talár na sebe po dobu 10 rokov, tak by mohli byť považovaní 
za odborníkov vo svojom odbore. Uvedené však je podľa našej mienky neisté 

60 Zrejme je to práve aj tento dôvod, prečo mnoho sudcov otvorene nepriznáva, že ich právna 
intuícia, cit, zohráva veľkú rolu v ich rozhodovaní a radšej to maskujú odôvodeniami, ktoré sú 
v súlade so súčasnou teóriou práva a všeobecnou rozhodovacou činnosťou súdov.

61 RICHARDS, D.: When Judges Have a Hunch. Intuition (and Some Emotion) in Judicial Deci-
sion Making. In Archiv für Rechts-und Sozialphilosphie, vol. 102, 2016, No. 2, s. 255.
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a nepočíta s viacerými neznámymi, ako napr. preradenie sudcu na úplne iné mies-
to, resp. senát, v rámci ktorého sa bude venovať úplne inému právnemu odvetviu 
(napr. z občianskoprávneho na trestnoprávny úsek). Je zrejmé, že dlhodobá prax 
je nevyhnutná pre nadobudnutie odbornej intuície, avšak jej samotné teoretické 
zadefinovanie je pomerne náročné.  

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že sudcovská rozhodovacia činnosť 
napĺňa všetky tri spomínané podmienky kladené pre vznik odbornej intuície 
v rámci rozhodovacích procesov, avšak naplnenie niektorých z nich je kompliko-
vanejšie (je tu viacero neznámych), a práve z tohto dôvodu sme toho názoru, že 
by bolo vhodné pokúsiť sa o vedecký výskum v tejto oblasti za účelom bližšieho 
skúmania prítomnosti právnej intuície v rámci rozhodovacej činnosti sudcov. 

4. Záver

Právnemu intuicionizmu (tzv. hunch theory) nebola doposiaľ venovaná veľká 
pozornosť zo strany teórie práva, ani právnej filozofie. Táto skutočnosť však nie 
je prekvapivá. Naše právne myslenie (najmä v kontinentálnom právnom systé-
me) je poznačená snahou o nájdenie každej odpovede v zákone, prípadne v inom 
právnom predpise. Sme zlákaní ideou krásy a dokonalosti právnych systémov, 
ktoré nám predkladajú zákonodarcovia, pričom však ide len o mýtus. Sudcovia 
nerozhodujú len na základe práva a v rámci rozhodovacieho procesu na nich 
vplýva veľa iných, mimoprávnych faktorov, právnu intuíciu nevynímajúc.

V súčasnej hektickej dobe, v rámci ktorej sú kladené veľké požiadavky na 
sudcov, aby svoje prípady riešili kvalitne, odborne, ale i čo možno najrýchlejšie, 
je nutné dbať na všetky faktory, ktoré uvedený proces ovplyvňujú. Súčasné psy-
chologické štúdie preukazujú, že v rámci všeobecných rozhodovacích procesov 
zohráva veľkú rolu intuícia. Uvedené platí rovnako aj pre rozhodovacie procesy 
v rámci súdneho systému, ako aj pre sudcov, ktorí prijímajú dané rozhodnutia. 
Z tohto dôvodu sme toho názoru, že je našou vedeckou povinnosťou sa v oveľa 
väčšej miere zaoberať právnou intuíciou a ponúknuť na uvedenú problematiku aj 
pohľad z odboru teórie práva i právnej filozofie. V tomto smere by bolo skutočne 
vhodné uskutočniť vedecký výskum za účelom zanalyzovania role a dôležitos-
ti právnej intuície v rámci rozhodovacích procesov sudcov, pričom ideálne by 
vedecký riešiteľský tím mal pozostávať nielen z psychológov, ale aj právnych 
teoretikov a právnych filozofov. 
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JE SUDCA-T VORCA PRÁVA 
V SOCIALIZME MÝTOM?

Monika Martišková
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

 
Abstract: The judge is not often perceived as a law-maker. The concept of the 
judiciary is automatically linked rather to the protecting role of court itself. The 
aim of the contribution is to answer the question whether judge as a law-maker 
can be found in socialist era and what is the role of socialist legality in the law-
-making process.

 
Abstrakt: Na sudcu ako na tvorcu práva sa nehľadí často. S pojmom súdnictva 
je automaticky spojená skôr samotná úloha súdu ochraňovať právo. Cieľom prí-
spevku je zodpovedať otázku, či možno o sudcovi ako o tvorcovi práva hovoriť 
v období socializmu a akú úlohu má v procese tvorby práva zásada socialistickej 
zákonnosti.

 
Keywords: law-making, judiciary, socialist legality

 
Kľúčové slová: tvorba práva, súdnictvo, socialistická zákonnosť

1. Právna veda pohltená ideológiou?

Jedným z hlavných aspektov vývoja práva v rokoch 1948-1989 je úplné pohlte-
nie právnej vedy oficiálnou ideológiou. Dôvodom je okrem iného aj to, že v die-
lach marxistických filozofov sa úvahy o práve objavovali len zriedka.1 Hlavným 
nedostatkom teórie štátu a práva v tomto období bola všadeprítomnosť oficiálnej 

1 FÁBRY, B.: Marxistická teória štátu a práva v rokoch 1948-1989. Antitéza dejín alebo politická 
propaganda? In Vývoj práva a právnej vedy na Slovensku v rokoch 1948-1989. Bratislava: Uni-
verzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009, s. 25.
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ideológie, ktorá ovplyvňovala nazeranie na právo zo strany právnych vedcov. 
Teória štátu a práva bola zaťažená ideológiou azda najviac. Vtedajšia právna 
veda sa sústreďovala na definovanie zásadných ideologických téz, ktoré boli pre-
berané (či už z presvedčenia, z lojality vládnucej moci alebo práve kvôli obmed-
zeniam vyplývajúcim z ideológie) do všetkých diel vtedajších autorov.2

Cieľom tohto príspevku je zistiť, či možno v literatúre z obdobia socializmu 
nájsť zmienky o existencii sudcovskej tvorby práva. Pre zodpovedanie otázky, 
či je sudca ako tvorca práva v socializme iba mýtom, sme sa rozhodli venovať 
rozboru vybranej knižnej, a to najmä učebnicovej, literatúry z oblasti teórie štátu 
a práva z tej doby. Vybraná vzorka nám umožní nazrieť do myslí súčasníkov so-
cialistickej doby, vytvoriť si autentickejší pohľad na to, ako vnímali oni svoj štát 
a právo, a zohľadniť pri tom aj perspektívu dnešného bádateľa.3

2. Tvorba práva v zmysle modernej teórie 
práva

Pri pojmovom vymedzení tvorby práva si pomôžeme jednou z najnovších učeb-
níc teórie práva od Procházku a Káčera. Tí v rámci etatistického modelu, ktorý 
sa uplatňuje v krajinách kontinentálnej právnej kultúry,4 tvorbu práva vymedzujú 
ako typickú tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi zákono-
darnej a výkonnej moci, pričom je typické, že iným podobám práva, akými sú 
právne obyčaje a súdne rozhodnutia, nemožno priznať všeobecnú záväznosť.5 
Definícia znie: „Tvorba práva je proces, v rámci ktorého orgány tvorby práva,  
t. j. orgány s normotvornou pôsobnosťou, v rozsahu tejto pôsobnosti, vydávajú 
všeobecne záväzné právne predpisy s cieľom ustanoviť všeobecne záväznú úpra-
vu niektorých spoločenských vzťahov a zabezpečiť jej dodržiavanie.“6

2 Tamže, s. 25-26.
3 Viac k objektívnemu skúmaniu minulosti a metodike tzv. „perspektívy domorodca“, ako aj emic/

etic approach  pozri VYŠNÝ, P.: Štát a právo Aztékov. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 
2012, s. 10-14.

4 Poznáme aj sociatívnu tvorbu práva, ktorá sa uplatňuje v krajinách právnej kultúry common law. 
Pre tento model je typická „vnútorná pestrosť katalógu prameňov práva a mimoriadny význam 
rozhodovacej činnosti súdov, najmä vyššieho stupňa“. K tomu pozri bližšie PROCHÁZKA, R. –  
KÁČER, M.: Teória práva. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 220-221. 

5 Tamže, s. 219.
6 Tamže. 
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3. Socialistické súdnictvo a jeho úloha

Spomenutá ideológia socializmu sa odzrkadľuje aj v oblasti súdnictva. Činnosť 
súdnych orgánov pri výklade7 a uskutočňovaní práva stanoveného legislatívou 
ako výkonom politiky možno stotožniť s pretváraním právnych noriem v skutoč-
ne „živé“ právo (pričom nemožno zabúdať na to, že judikatúra je zdrojom pokro-
ku v každom období8). Takáto činnosť v spoločnosti bezprostredne a prirodzene 
formuje právne vedomie, a teda spoločnosť do istej miery aj dokáže ovplyvniť. 
„Preto z hľadiska triednej podstaty socialistickej zákonnosti treba, aby súdy svo-
jím výkladom práva presadzovali v spoločnosti socialistické spoločenské vzťahy, 
aby právo vykladali v záujme pracujúceho ľudu a aby celou svojou činnosťou po-
máhali uskutočňovať politiku KSČ. To sa týka nielen trestnoprávnej politiky, ale 
aj činnosti na úseku občianskoprávnej praxe.“9 Na základe uvedeného by sme 
mohli skonštatovať, že súdy sa mali podieľať na dôslednom výklade právnych 
noriem ideovo tvorených vtedajšími predstaviteľmi politickej moci. 

Jednou zo základných garancií socialistickej zákonnosti bol princíp nezávis-
losti sudcov a podriadenosť pri rozhodovaní zákonu. „Sudcovia sú pri výkone 
svojej funkcie nezávislí a sú viazaní jedine právnym poriadkom socialistického 
štátu. Sú povinní spravovať sa zákonmi a inými právnymi predpismi a vykladať 
ich v súlade so socialistickým právnym vedomím.“10 To je predpoklad, ktorý sta-
novuje právna teória, resp. dobovým jazykom – teória štátu a práva. 

7 „Kým v procese tvorby práva dochádza k ustanoveniu všeobecných pravidiel, ktoré sa majú 
vzťahovať na vopred neurčený počet druhovo vymedzených skutkových kontextov, výklad práva 
ako nevyhnutný predpoklad jeho aplikácie sa vzťahuje na konkrétne skutkové situácie, či už reál-
ne alebo hypotetické. Výklad práva sa podáva na účely pochopenia významu pravidla vo vzťahu 
ku konkrétnym skutkovým a právnym okolnostiam.“
PROCHÁZKA, R. – KÁČER, M.: Teória práva. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 234. 

8 „Pokrok je potrebné zabezpečiť aj v prípade, ak sa to zákonodarcovi z toho či onoho dôvodu 
nepodarí. S tým súvisí mimoriadny nárast intenzity a dopadu rozhodovacej činnosti súdov na 
podobu právneho prostredia. Relatívny blahobyt a ekonomická stabilita umožňuje jednotlivcom 
či dokonca celým sociálnym skupinám formulovať a usilovať o uspokojenie celého radu nárokov, 
ktorým však písané právo nie vždy dokáže učiniť zadosť“. PROCHÁZKA, R. – KÁČER, M.: 
Teória práva. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 221.

9 DOJČÁK, P.: Právna veda, právo a zákonnosť. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie vied, 1997, s. 181.

10 Tamže. 
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4. Sudca ako tvorca práva v socializme? 

Úloha súdov prostredníctvom svojich sudcov vykladať právo je nesporná. Ako 
však možno nazerať na ich úlohu právo aj tvoriť? Zmieňuje sa vôbec o takej 
možnosti právna teória v dobovej učebnicovej literatúre? 

Slovenská učebnica teórie štátu a práva pre právnické fakulty vysokých 
škôl,11 schválená Ministerstvom školstva SSR v marci 1976, je venovaná vý-
kladu základných otázok, inštitútov a pojmov marxisticko-leninskej teórie štátu 
a práva. Teória štátu a práva nám ponúka celú kapitolu venovanú socialistické-
mu typu práva, v rámci ktorej možno nájsť približne jedenásť strán o socialistic-
kej zákonnosti a jej požiadavkách na tvorbu a zachovávanie práva.12 Vo zvyšku 
472-stranovej učebnice komplexné spracovanie témy tvorby práva nenájdeme. 
O sudcovi ako o tvorcovi práva v tomto učebnom texte nie je zmienka. Iba ka-
pitola o prameňoch práva ponúka na necelej jednej strane priblíženie súdnych 
(právnych) precedensov, pričom je vysvetlené, že tento individuálny právny akt 
štátneho orgánu má v právnych systémoch, v ktorých prevládajú precedensy ako 
pramene práva, z hľadiska tvorby práva rozhodujúcu úlohu. Od právnej obyčaje 
(ako „tvorby práva živelného pôvodu“) sa odlišuje tým, že „sudcovia vydávajú 
rozhodnutia v individuálnom a dosiaľ právom neupravenom prípade vo vedomí, 
že zároveň tvoria právne pravidlo na riešenie všetkých prípadov rovnakého dru-
hu.“13 O možnom podobnom výskyte tvorby práva vo vtedajšom slovenskom 
právnom prostredí sa učebnica nezmieňuje. Jej autori iba konštatujú, že „v sys-
témoch, kde pramene práva predstavujú výlučne normatívne právne akty, môže 
mať právna veda väčšiu úlohu pri samej právnej politike a tvorbe práva.“14

V roku 1978 bola v Prahe vydaná vedecká monografia všeobecnej teórie štátu 
a práva v štyroch zväzkoch, preložená z ruského originálu publikácie vydanej 
v Moskve v roku 1970. Prvá kniha nesie názov Marxisticko-leninská obecná 
teorie státu a práva. Základní instituty a pojmy. Posledná kapitola je venovaná 
Právotvornej činnosti štátu a prameňom práva, pričom k podkapitole o tvorbe 
práva pridávajú autori aj úvahy o formách právotvornej činnosti štátu, vzájom-
ných vzťahoch prameňov práva, či o zvláštnostiach vzájomných vzťahov medzi 

11 Vedúcim autorského kolektívu bol doc. Dr. Pavol Dojčák, CSc., autormi doc. Dr. Franti-
šek Červeňanský, CSc., Dr. Jozef Prusák, CSc., Dr. Alexander Kuchta, Dr. Peter Borodovčák  
a Dr. Alexandra Krsková. 

12 DOJČÁK, P. a kol.: Teória štátu a práva. Bratislava: Obzor, 1977, s. 432-443. 
13 Tamže, s. 238.
14 Tamže. 
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prameňmi socialistického práva.15 K otázke sudcovskej tvorby práva v podka-
pitole o prameňoch práva je výslovne konštatované, že súdny precedens nie je 
prameňom socialistického práva. Uznanie súdneho precedensu a súdnej praxe za 
prameň práva by znamenalo to, že súdnym orgánom by bola priznaná normotvor-
ná funkcia, a to v socialistickej spoločnosti, na rozdiel od vykorisťovateľských 
štátov, nie je prípustné.16 Jedinú výnimku predstavujú Nejvyšší soud SSR, ktorý 
má právo vydávať smernice záväzné pre súdy a státní arbitráž SSSR, ktorá má 
právo vydávať inštrukcie záväzné pre orgány arbitráže.17

Monografická práca Pavla Dojčáka Právna veda, právo a zákonnosť z roku 
1977 si stanovila za cieľ prispieť k rozpracovaniu právno-teoretických a ideovo-
-politických otázok právnej vedy, podstaty a funkcií socialistického práva a zá-
konnosti, tvorby práva a jeho realizácie v úzkej spätosti s rozvojom právneho 
vedomia a právnej výchovy vo svetle záverov XIV. a XV. zjazdu KSČ; približuje 
tiež kľúčovú problematiku vtedajšej marxisticko-leninskej teórie práva. Takmer 
70 strán tretej kapitoly je venovaných socialistickej zákonnosti a jej požiadav-
kám na tvorbu a zachovávanie práva,18 a teda možno predpokladať, že autor roz-
pracoval podkapitolu zo všeobecnej učebnice o teórii štátu a práva. Vo vzťahu 
k sudcovskej tvorbe práva treba opätovne zohľadniť požiadavky socialistickej 
zákonnosti. Sú rozčlenené na požiadavky na tvorbu práva (normotvorná stránka) 
a požiadavky na realizáciu a zachovávanie práva (aplikačná stránka). Medzi nor-
matívne aspekty požiadavky na tvorbu práva Dojčák zaraďuje: formálnoprávne 
princípy, právomoc, kompetenciu, hierarchiu normatívnych aktov, princípy zá-
konodarného procesu19 – na základe uvedeného možno konštatovať, že koncept 
sudcovskej normotvorby by nespĺňal tieto kritériá. Naopak, obsahovohodnotové 
(axiologické) aspekty by sudca naplniť dokázal, keďže sú nimi: požiadavky na 
obsahovú kvalitu práva, triedno-hodnotový obsah, vedecké poznanie objektív-
nych spoločenských potrieb, stabilita práva či spravodlivosť práva.20 Napriek 
tomu Dojčák nedospel k záveru, že by sudcovská tvorba práva v socialistickom 
prostredí bola možná (samozrejme, ak by sa upravili formálne požiadavky). 

Kolektív autorov pod redakciou akademika Viktora Knappa prispel v roku 
1983 k právnej vede publikáciou Teoretické problémy tvorby československého 

15 Kolektív autorov: Marxisticko-leninská obecná teorie státu a práva. Základní instituty a pojmy. 
Praha: ACADEMIA nakladatelství Československé akademie věd, 1978, s. 417-455. 

16 Tamže, s. 428-433. 
17 Tamže, s. 430-431.
18 DOJČÁK, P.: Právna veda, právo a zákonnosť. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 1997, s. 165-234.
19 Tamže, s. 171. 
20 Tamže. 
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práva. Zo siedmich strán konkrétne venovaných tvorbe práva21 sa možno do-
zvedieť nie mnoho podrobností k nami skúmanej problematike, možnosť tvorby 
práva súdmi nie je spomenutá vôbec. A teda možno opätovne konštatovať, že ju 
právna teória tej doby nepripúšťala.

5. Socialistická zákonnosť a jej úloha pri 
výklade a tvorbe práva

Epocha v odbornej literatúre pomenovaná ako „socialistický štát a právo“22 so 
sebou prináša historicky aj právne významný pojem socialistická zákonnosť. 
„Dôsledné uplatňovanie socialistickej zákonnosti patrí k základným leninským 
princípom štátneho riadenia spoločnosti smerujúcej k socializmu a komunizmu. 
Lenin vo svojich úvahách, prejavoch a praxi presadzoval prísne a dôsledné dodr-
žiavanie zákonov. Zdôrazňoval najmä, že treba dodržiavať čo najprísnejšie revo-
lučný poriadok, treba sväto dodržiavať zákony a predpisy sovietskej moci a dbať, 
aby ich všetci plnili.“23

Definícií socialistickej zákonnosti je mnoho. Všetky sa však zhodujú v jed-
nom: „Základom socialistickej zákonnosti je socialistické právo, predstavujúce 
na zákon povýšenú vôľu robotníckej triedy.“24 Z uvedeného možno vyvodiť, že 
vôľa robotníckej triedy je základom všetkého. Je povýšená na zákon, a predpo-
kladáme, že aj ak by nebola, stále je nad zákonom. Uvedená definícia nás zaujala 
aj z iného hľadiska. Nielen vďaka gramatickému výkladu, ale aj zohľadnením 
myšlienkového pozadia uvedenej formulácie sme dospeli k záveru, že „socialis-
tická zákonnosť“ je niečo viac ako „socialistické právo“ (keďže toto právo je jej 
základom). Pričom v dnešnej teórii práva je zákonnosť súčasťou práva, jedným 
zo znakov práva. 

Ako mení zásada socialistickej zákonnosti výklad práva? Právne normy sa 
v období socializmu vykladajú podľa ich funkcie, a teda tak, aby bola správne 
vystihnutá triedna podstata: „Požiadavka dôsledného dodržiavania socialistic-
kého práva zahrňuje zásadu, že výklad a teda aj uskutočňovanie práva má vždy 
správne vystihovať a uplatňovať aktuálny triedny zmysel a funkciu socialistických 

21 KNAPP, V. a kol.: Teoretické problémy tvorby československého práva. Praha: Academia, 1983, 
s. 66-73.

22 Pozri napr.: ČIČ, M.a kol.: Československý socialistický štát a právo. Vznik a rozvoj. Bratislava: 
Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1987. 

23 DOJČÁK, P.: Právna veda, právo a zákonnosť. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie vied, 1997, s. 173. 

24 Tamže, s. 180. 
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právnych noriem. Pri výklade právnej normy ide hlavne o to, aby sa správne 
vystihla triedna podstata a funkcia právnej normy v živote spoločnosti. Poznať 
podstatný zmysel právnej normy nie je možné bez použitia materialistickej dia-
lektiky ako metódy najvyššieho stupňa výkladu. Z tohto hľadiska majú mimoriad-
ny význam úlohy vyplývajúce z uznesení zjazdov strany a zasadnutí ÚV KSČ  
a ÚV KSS, programových vyhlásení federálnych a národných orgánov, dôvodo-
vé správy k návrhom zákonov a iné dokumenty.“25 Základom dôsledného do-
držiavania požiadaviek vyplývajúcich z konceptu socialistickej zákonnosti bolo 
upevňovanie štátnej disciplíny. „Vo forme a obsahu socialistickej zákonnosti sa 
koncentrujú a uplatňujú všetky základné kvalitatívne hodnoty socialistického 
spoločenského a štátneho zriadenia.“26

Záujmom formulovaným v socialistickej zákonnosti a jej požiadavkách na 
tvorbu a zachovávanie práva je uskutočňovanie funkcií socialistického štátu pro-
stredníctvom práva, ktoré „svojím spoločensko-triednym obsahom zodpovedá 
záujmom robotníckej triedy a potrebám socialistickej spoločnosti.“27 Princípy 
tvorby socialistického práva nie sú zakotvené len v právnych normách, ale vy-
plývajú aj z obsahovo-hodnotovej stránky podstaty socialistickej zákonnosti. 

Zdokonaľovanie zákonodarstva spočíva v 1) požiadavke jednoty politiky 
a tvorby práva, 2) požiadavke vedeckosti tvorby práva a v 3) požiadavke stability 
práva.28 Najmä prvá a tretia požiadavka z právno-teoretického hľadiska vylučujú 
možnosť sudcovskej tvorby práva, ktorá by mohla spôsobiť rozpornosti či kolízie 
v politickom riadení spoločnosti, čo bolo nežiaduce. 

V závere kapitoly publikácie o štruktúre moci na Slovensku v rokoch 1948-
1989 nazvanej „Justícia – slúžka komunistickej moci“ sa píše: „Vyše štyrid-
saťročná existencia komunistického režimu v Československu bola otázkou moci, 
jej uchopenia a udržania. KSČ sa zmocnila štátu a jeho štruktúry od ústredia až 
po miestne podmienky a urobila z neho nástroj realizácie svojich cieľov.“29 So 
žiadnou ďalšiu mocou, ktorá by čo i len teoreticky a dokonca čiastkovo mohla 
týmto cieľom brániť, sa nepočítalo. Právna teória nepripúšťala možnosť tvorby 
práva súdnou mocou. 

25 Tamže. 
26 Tamže, s. 165. 
27 DOJČÁK, P. a kol.: Teória štátu a práva. Bratislava: Obzor, 1977, s. 432. 
28 Tamže, s. 433.
29 PEŠEK, J., LETZ, R.: Štruktúry moci na Slovensku 1948:1989. Prešov: Vydavateľstvo Michala 

Vaška, 2004, s. 440-441. 
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6. Záver 

Právna veda obdobia socializmu zachytená v publikáciách z konca 70.-tych ro-
kov tvrdo odmietala vnímanie sudcu ako tvorcu práva, čo možno konštatovať 
na základe zistenia, že sa o tejto možnosti nezmieňovala v učebnicových tex-
toch tej doby od uznávaných právnych vedcov. Výskum literatúry bol čiastko-
vý, keďže všetky učebnice tej doby a nadväzujúcu literatúru by nebolo možné 
preskúmať. To ani nebolo účelom tohto príspevku, keďže autorka sa nepokúšala 
o rekonštrukciu. V skúmanej otázke sudcovskej tvorby práva stojí právna veda 
na hlinených nohách, ktoré je možné narušiť jednoduchšie. Predmetom ďalšieho 
výskumu bude preto skúmanie aplikačnej praxe prostredníctvom rozboru súd-
nych rozhodnutí a ďalšej literatúry nadväzujúcej na obdobie socializmu vo vy-
medzených dejinných úsekoch. 
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OCHRANA DROBNÉHO A STREDNÉHO 
PODNIKANIA PO ROKU 1948 – 

REALITA ALEBO MÝTUS?

Lenka Martincová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

 
Abstract: The economic system of Czechoslovak Republic was founded on the 
Ninth-of-May Constitution. The system was based on the nationalization of mi-
neral resources, industry, wholesale trade, monetary affairs and land ownership 
in accordance with the principle „The Land Belongs to Those who Work on it“. 
These elements were amended by inviolability of personal property and the pro-
tection of small and medium-sized businesses. Was the application of small and 
medium-sized businesses protection reality after 1948? In this article, the author 
points out not only the form of a possible business declared before February 1948 
and shortly after, but she also outlines a development of the principle of small 
and medium-sized businesses in a period that significantly affected its existence.

 
Abstrakt: Hospodárska sústava Československej republiky bola podľa Ústavy 
9. mája založená na znárodnení nerastného bohatstva, priemyslu, veľkoobchodu, 
peňažníctva a na vlastníctve pôdy v súlade so zásadou „pôda patrí tomu, kto na 
nej pracuje“. Tieto prvky boli doplnené okrem nedotknuteľnosti osobného majet-
ku i ochranou drobného a stredného podnikania. Bolo však uplatňovanie ochrany 
drobného a stredného podnikania po roku 1948 skutočnosťou? Autorka v prí-
spevku poukáže nielen na podobu možného podnikania, ktorá bola deklarovaná 
pred februárom 1948 a krátko po ňom, ale načrtne taktiež i vývoj zásady ochrany 
drobného a stredného podnikania v období, ktoré do jej existencie výrazným 
spôsobom zasiahlo.

 
Keywords: Czechoslovak Republic, small and medium-sized businesses, 1948, 
protection
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1. Úvod

Znárodnenie baní, priemyslu a peňažníctva bolo podľa Karla Kaplana akýmsi 
vyvrcholením obdobia hlbokých politických a sociálno-ekonomických pre mien 
po roku 1945. Zásadnou úlohou znárodneného sektora, ako kľúčového piliera 
hospodárskej sústavy Československej republiky, nebolo len zregulovanie vlast-
nej vnútornej organizácie, ale aj vyrovnanie sa s otázkou vzťahu k ostatným sek-
torom hospodárskej sústavy, či už hovoríme o neznárodnenom priemysle, ma-
lovýrobe alebo distribúcii.1 Všetky politické strany si uvedomovali závažnosť 
tohto problému.2 Mestská malovýroba, ktorá požívala v dôsledku povojnovej 
hospodárskej situácie zvláštnu konjunktúru, plnila v ekonomickom systéme Čes-
koslovenska významnú úlohu. Hoci sa zásadnejším spôsobom nepodieľala na 
tvorbe národného dôchodku, zaisťovala všetky úlohy v oblasti služieb, drobnej 
remeselnej výroby, opráv, distribúcie či maloobchodu a predstavovala taktiež 

1 Čitateľ sa v našom príspevku, vzhľadom na terminologickú nejednotnosť využívaných zdrojov, 
môže stretnúť s viacerými označeniami drobných a stredných podnikateľov. Ako konštatuje Mi-
chal Kopeček, historiografická terminológia povojnovej Československej republiky nie je stále 
ustálená, obzvlášť v prípadoch sociálnych dejín. Označenie stredná trieda alebo i maloburžoázia 
v dobovej terminológii predstavovalo akúsi prechodnú triedu medzi robotníckou a kapitalistic-
kou triedou. Nebolo možné hovoriť o triede bezprostredných vykorisťovateľov, ale taktiež ani  
o triede, ktorá by bola vykorisťovaná. V období po roku 1948 do tejto skupiny obyvateľstva 
patrili drobní a strední podnikatelia, remeselníci, maloobchodníci, ale taktiež i drobní a strední 
roľníci. Ako bude i ďalej načrtnuté v príspevku, hoci do približne polovice roka 1948 mala táto 
trieda v novom štáte nájsť svoje právoplatné postavenie, v období po novembrovom zasadnutí 
ÚV KSČ v roku 1948 sa zúžila iba na drobné živnostníctvo. I to čakalo v neskoršom období po-
stupná likvidácia. Drobnými podnikateľmi, resp. drobnými živnostníkmi boli označované osoby, 
ktoré okrem seba zamestnávali najviac jednu osobu a učňa, strednými podnikateľmi boli osoby, 
ktoré nezamestnávali viac ako 50 zamestnancov. Presné vymedzenie živnostníctva je obtiažne.  
V širšom význame sa predovšetkým v období od februára do novembra 1948 zhoduje so stred-
nou triedou, inokedy sú tak označovaní drobní a strední podnikatelia, ktorí vyvíjali činnosť v ne-
poľnohospodárskej oblasti. Užší význam, ktorý je využívaný od zimy 1948 by sa mal zhodovať 
s drobnými podnikateľmi, prípadne drobnými remeselníkmi či obchodníkmi. KOPEČEK, M.: 
Likvidace soukromých živnostníků v Československu 1948-1950. In K novověkým sociálním 
dějinám českých zemí IV. Zvraty a převraty 1939 - 1992. Praha: Karolinum, 2001, s. 107-108.

2 Podľa Petra Zelenáka predstavuje problém vzťahu robotníckej triedy s maloburžoáznymi, stred-
nými vrstvami poprednú otázku teórie socialistickej revolúcie. Od toho nakoľko a akým spô-
sobom vie komunistická strana tento problém uchopiť a následne ho i prakticky zrealizovať 
závisí úspech pri budovaní socialistickej spoločnosti. ZELENÁK, P.: Socializácia živností na 
Slovensku. Bratislava: Veda, 1988, s. 11. 
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i nezastupiteľný doplnok priemyselnej výroby.3 V neposlednom rade malovýroba 
nepožívala významné postavenie iba v hospodárskej oblasti, ale dôležitý prvok 
tvorila i v oblasti politickej. Vymedzenie podoby ostatných sektorov hospodárs-
kej sústavy Československej republiky a ich vzťahu k znárodnenému sektoru tak 
predstavovalo zásadnú otázku, ktorá nemohla zostať opomenutá.

2. Drobné a stredné podnikanie ako súčasť 
hospodárskej sústavy Československej 
republiky

2.1 Programové vyhlásenie vlády z roku 1946

Po voľbách do Ústavodarného národného zhromaždenia v roku 1946 vláda Ná-
rodného frontu na čele s jej novým predsedom Klementom Gottwaldom, pred-
stúpila začiatkom júla 1946 s programovým vyhlásením vlády pred Ústavodarné 
národné zhromaždenie. V úsilí o výstavbu republiky v duchu ideí Košického 
vládneho programu4 si vláda okrem iných záväzkov za svoj cieľ dala najmä 
prípravu návrhu novej ústavy. Tá na jednej strane mala v hospodárskej oblasti 
zakotviť dielo dekrétov o znárodnení baní, peňažníctva a kľúčových priemysel-
ných podnikov z predchádzajúceho roka, na strane druhej mala obsiahnuť zásadu 
ochrany drobného a stredného podnikania.5 

Ďalšou kľúčovou oblasťou, ktorej sa programové vyhlásenie okrem načrtnu-
tia základných otázok životnej úrovne, národnej bezpečnosti, školskej, kultúrnej, 

3 KAPLAN, K.: Utváření generální linie výstavby socialismu v Československu. Praha: Acade-
mia, 1966, s. 262-263. 

4 V Košickom vládnom programe sa vláda zaviazala prostredníctvom úverov, prídelu surovín, 
zadávaním objednávok či zaistením odbytu hotových výrobkov podporovať súkromnú iniciatívu 
podnikateľov, remeselníkov a iných výrobcov a kynožením špekulácie a úžerníctva podporovať 
oživenie a rozmach súkromného a družstevného obchodu. Roľníkom, domkárom, robotníkom, 
ale aj živnostníkom na dedine a v mestách mala byť poskytnutá pomoc pri oprave a výstavbe 
obytných domov a hospodárskych budov prídelom stavebných hmôt a poskytovaním lacných 
úverov či iných peňažných podpôr. Čl. XII, Program vlády Národného frontu Čechov a Slová-
kov. In Košický vládny program. Bratislava: Pravda, 1978, s. 111-112.

5 Budovatelský program třetí vlády Národní fronty Čechů a Slováků, přednesený v Ústavodarném 
národním shromáždění 8. července 1946. In Klement Gottwald. Spisy XIII. Praha: Státní nakla-
datelství politické literatury, 1957, s. 122.
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brannej a zahraničnej politiky venovalo, bola i problematika dvojročného hos-
podárskeho plánu, ktorého hlavnou úlohou bola rekonštrukcia povojnového 
hospodárstva Československa. Hoci plán nezasahoval obdobne ako po ňom 
nasledujúce plány celé hospodárstvo Československej republiky a zaoberal sa 
najmä znárodneným sektorom, môžeme na ňom pozorovať vtedajšie nazeranie 
na súkromné podnikanie. Podľa zákona o dvojročnom hospodárskom pláne sa 
všetkým druhom podnikania či už štátnemu, samosprávnemu, znárodnenému, 
družstevnému alebo súkromnému, zaručovala pri plnení dvojročného hospodárs-
keho plánu, poskytovaním rovnakých predpokladov a podmienok na výkon hos-
podárskej činnosti, plná rovnoprávnosť.6

2.2 VIII. Zjazd Komunistickej strany Československa

Hospodárstvo založené na koexistencii znárodneného a súkromného sektora by 
sme mohli nájsť v programe KSČ už pred voľbami v roku 1946. V hlavnom re-
feráte venovanom akčnému programu strany, ktorý odznel na VIII. zjazde KSČ, 
predostrel K. Gottwald nové hospodárske zriadenie. Rozprávajúc o dosadení 
národných správ do majetkových práv Maďarov, Nemcov a zradcov, znárodne-
ní bankovníctva, poisťovníctva, baní a zásadných odvetví priemyslu ako jednu 
z kľúčových zásad uviedol i zachovanie širokého sektora súkromného hospo-
dárstva a plnú podporu drobnému a strednému podnikaniu. Ekonomické opatre-
nia, s ktorými Národný front prišiel tak proti drobnému a strednému podnikaniu, 
ako rovnocennej súčasti hospodárskeho systému Československej republiky, na-
mierené byť nemali.7 

Riešenie živnostenskej otázky sa na VIII. zjazde KSČ neobmedzilo len na de-
klarácie obsiahnuté v prejave K. Gottwalda, ale živnostníctvu bol venovaný i sa-
mostatný referát Josefa Horna. V súlade s deklaráciami obsiahnutými v Košickom 
vládnom programe sa KSČ zaviazala presadzovať ochranu a podporu drobnému 
a strednému podnikaniu. Súdobá nepriaznivá situácia v daňovej oblasti, kedy na 
jednej strane ukladanie úhrady daní množstvu drobných živnostníkov nadmerne 
zaťažovalo finančnú správu a výnos nebol ani zďaleka úmerný nákladom, ktoré 
na vymáhanie daní musela finančná správa vynaložiť a na druhej strane živnost-
níkovi, ktorý bol neustále upodozrievaný z neplnenia si svojich daňových povin-
ností zložitosť daňových predpisov znemožňovala správne porozumieť podobe 

6 § 15 ods. 2 zákona č. 192/1946 Zb. o dvojročnom hospodárskom pláne. 
7 Dnešní situace, politika strany a její akční program. Referát na VIII. sjezdu KSČ v pražské Lu-

cerně 29. března 1946. In Klement Gottwald. Spisy XII. Praha: Státní nakladatelství politické 
literatury, 1955, s. 357. 



 

236

MÝTY O PRÁVE, MÝTY V PRÁVE

jeho daňových povinností, zamýšľala KSČ modifikovať prijatím novej daňovej 
právnej úpravy. Navrhovaná právna úprava mala finančnú správu oslobodiť od 
značného množstva drobných daňových poplatníkov a zabezpečiť jej úhradu 
väčšej čiastky platieb. Daňový poplatník by sa zase zaplatením stanoveného ob-
nosu zbavil všetkej záťaže súvisiacej s kontaktom s finančnou správou a získal 
by priestor pre pokojné vedenie svojho podniku.

Pre všetky samostatne zárobkovo činné osoby sa KSČ zaviazala presadzovať 
sociálne zabezpečenie pre prípad choroby, invalidity, staroby, ale pamätala tak-
tiež i na rodinných príslušníkov živnostníkov, obzvlášť na tých, ktorí sa spolu so 
živnostníkmi podieľali na podnikaní. Okrem zmienených opatrení sa KSČ zavia-
zala v oblasti živnostenskej politiky presadzovať spravodlivý podiel drobného 
podnikania na vývoze a dovoze, ale taktiež i na štátnych, verejných a obecných 
dodávkach. Zaistenie pracovných síl pre oblasť živností a obchodu malo byť po 
dohode s odborovým hnutím a ministerstvom ochrany práce sprevádzané vhod-
nou úpravou mzdových a pracovných podmienok. Živnostníctvo, ako dôležitá 
doplnková zložka veľkého priemyslu, malo byť chránené nielen čo do počtu, ale 
usporiadanie pomerov v živnostenskom podnikaní malo prebehnúť tak, aby sa 
spravodlivou účasťou v hospodárskom plánovaní dosiahla adekvátna odmena za 
iniciatívu, prácu, ale aj riziko, ktorému bolo živnostníctvo vystavené.8

2.3 Programové vyhlásenie vlády z roku 1948

Udalosti späté s februárom 1948 mali za následok prijatie nového vládneho pro-
gramu. V programovom vyhlásení novej vlády z marca 1948 predseda vlády  
K. Gottwald svorne s predchádzajúcim vládnym programom a vyjadreniami pre-
zentovanými na VIII. zjazde KSČ deklaroval, že drobným a stredným podni-
kateľom bude, okrem oblastí, ktoré budú úplne podliehať znárodneniu, ústavne 
zaručené súkromné vlastníctvo podnikov do 50 zamestnancov. Pre živnostníkov 
mala byť zavedená živnostenská daň, ktorá mala znížiť daňové bremeno a zjed-
nodušiť daňovú manipuláciu. Okrem toho mal byť prijatý zákon o národnom 

8 HORN, J.: Živnostenská politika naší strany. In Sněm budovatelů: protokol 8. řádného sjezdu 
Komunistické strany Československa ve dnech 28.-31. března 1946. Praha: Sekretariát Ústřed-
ního výboru KSČ, 1946, s. 178-180. J. Horn vo svojom príspevku načrtol i možnosť rušenia živ-
ností – v prípade, ak by si správne fungovanie hospodárskej sústavy Československa vyžiadalo 
určité obmedzenia na úseku živnostenského podnikania, KSČ sa zaviazala obmedzovať živnos-
tenské oprávnenia predovšetkým osobám, ktoré sa prehrešili prisluhovačstvom nepriateľovi či 
živnostníkom, ktorí buď sami disponovali alebo vo svojich rodinách mali niekoľko živnosten-
ských oprávnení a špekulovali s nimi. Tamže, s. 180.



 OCHRANA DROBNÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA PO ROKU 1948 – REALITA ALEBO MÝTUS?

237

poistení, chrániaci živnostníkov spolu s ich rodinnými príslušníkmi a zákon 
o živnostenskom úvere, ktorý mal vrstvu živnostníctva oslobodiť od úžerníkov.9

Od februára do júna 1948 boli živnostníci uisťovaní o ich mieste v hospodár-
skej sústave republiky nielen prostredníctvom vyjadrení vedúcej strany, ale ma-
sívna kampaň sa rozpútala i v novinách. Dialo sa tak i s prihliadnutím na pripra-
vovanú druhú vlnu znárodnenia, ktorá v podnikateľoch vyvolávala obavy. Hoci 
mala druhá vlna znárodnenia zasiahnuť iba do kapitalistických radov, spočiatku 
nebolo jasné, kto kapitalistom bol a kto nie. O počiatočných úvahách nad 20 či  
30 osobami v podniku bola určená definitívna hranica 50 zamestnancov.10 Ochra-
na živnostníctva sa podľa predchádzajúcich deklarácií premietla v marci 1948 
do prijatia zákona o živnostenskej dani, a taktiež i do novely dane z príjmov, 
ktoré zvýhodňovali majiteľov drobných súkromných podnikov. Zákon o národ-
nom poistení, ktorý Ústavodarné národné zhromaždenie prijalo o mesiac neskôr  
po  s kytoval na rozdiel od predchádzajúcej úpravy poistenie i samostatne zárobko-
vo činným osobám, a taktiež i spolupracujúcim rodinným príslušníkom.11 Dôvera 
živnostníctva v náklonnosť režimu s ich existenciou bola podporená i úverom vo 
výške 250 miliónov Kčs, ktorý Ministerstvo vnútorného obchodu koncom mája 
1948 poskytlo majiteľom a národným správcom obchodných a remeselných živ-
ností pre nákup materiálu, výplatu miezd a platov alebo prevodu podniku z voj-
novej na mierovú výrobu a v neposlednom rade prívetivým dojmom pôsobilo 
i rušenie národných správ podnikov v pohraničných oblastiach a ich odplatné 
prevádzanie do vlastníctva národným správcom, ktorí sa osvedčili.12

2.4 Ústava 9. mája

Ochrana drobného a stredného podnikania predpokladaná v dovtedajších preja-
voch našla svoje miesto i v Ústave 9. mája. Základné články ústavy charakteri-
zujúce nové ľudovodemokratické pomery Československej republiky sa dotkli 

9 Akční program vlády obrozené Národní fronty, prednesený v Ústavodarném národním shromáž-
dění 10. března 1948. In Klement Gottwald. Spisy XIV. Praha: Státní nakladatelství politické 
literatury, 1958, s. 312-313.

10 KOPEČEK, M.: Likvidace soukromých živnostníků v Československu 1948-1950. In K novo-
věkým sociálním dějinám českých zemí IV. Zvraty a převraty 1939 - 1992. Praha: Karolinum, 
2001, s. 110. 

11 DEYL, Z.: Poúnorové změny v řemesle a problémy socializace drobné výroby v letech 1. pěti-
letky. In K politickým a sociálně ekonomickým přeměnám v ČSR v letech 1948-1953. Praha: 
Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1967, s. 145-146.

12 DUFEK, P.: Vliv právního prostředí na soukromé podnikání v Československu v 50. a 60. letech 
20. století. In Acta Oeconomica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická, 13, 2005, 3, s. 171.
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i hospodárskej sústavy. Znárodnenie nerastného bohatstva, priemyslu, veľkoob-
chodu a peňažníctva, vlastníctvo pôdy podľa zásady „pôda patrí tomu, kto na nej 
pracuje“, nedotknuteľnosť osobného majetku mali spolu s prvkom ochrany drob-
ného a stredného podnikania v zmenených pomeroch charakterizovať hospodár-
ske usporiadanie štátu.13 Hospodárske usporiadanie republiky upravené v čl. XII 
dopĺňal § 158, ktorý v súlade so znárodňovacími zákonmi zaručoval súkromné 
vlastníctvo drobných a stredných podnikov do 50 zamestnancov.14

3. Zmena nazerania na miesto podnikania 
v hospodárskej sústave Československej 
republiky

Ako je možné pozorovať, podnikanie bolo do polovice roka 1948 aspoň oficiálne 
vykresľované ako pevná súčasť hospodárskej sústavy Československa. Vládne 
programy, zákon o dvojročnom pláne, množstvo deklarácií predstaviteľov KSČ 
prezentovali myšlienku existencie drobného a stredného podnikania ako rov-
noprávneho partnera znárodneného sektora. Ba čo viac, Ústava 9. mája prezentu-
júca ochranu drobného a stredného podnikania, ale i zmena daňových predpisov, 
prijatie zákona o národnom poistení, prenechanie obchodu a živností v pohranič-
ných oblastiach národným správcom, živnostenský úver či v neposlednom rade 
masívna kampaň v médiách vytvárali v spoločnosti dojem náklonnosti nového 
režimu so súdobou skladbou hospodárskej sústavy. Hoci bezprostredne po febru-
árovom prevrate nebol postoj komunistického vedenia k otázke živnostníctva 
negatívny a nič nenaznačovalo tomu, že by sa zásadnejším spôsobom mal po-
stoj komunistického vedenia voči stredným a drobným výrobcom, obchodníkom 
a podnikateľom zmeniť,15 počiatočná priazeň potvrdená mnohými ústretovými 

13 Čl. XII ods. 1 ústavného zákona č. 150/1948 Zb. 
14 § 158 ods. 1 ústavného zákona č. 150/1948 Zb. 
15 Medzi radovými členmi KSČ, ale taktiež i medzi vyššími funkcionármi strany bezprostredne po 

februárových udalostiach nebolo možné pozorovať názorovú jednotu v otázke obmedzovania 
súkromného podnikania. Príjmy podnikateľov v remesle či maloobchode sa v malých prevádz-
kach, pri riadnom dodržiavaní právnych predpisov, výraznejším spôsobom nelíšili od príjmov 
bežných zamestnancov, v niektorých prípadoch dokonca klesali i nižšie. Neistotu neuľahčovala 
ani skutočnosť, že značná časť živnostníctva nielen volila KSČ, ale mnohí živnostníci boli do-
konca jej členmi. DUFEK, P.: Vliv právního prostředí na soukromé podnikání v Československu 
v 50. a 60. letech 20. století. In Acta Oeconomica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická, 
13, 2005, 3, s. 170.
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opatreniami sa pod vplyvom vnútropolitickej situácie, ale aj zásadných medziná-
rodnopolitických okolností počas leta 1948 začala vytrácať.16 

Hospodárske problémy v podobe neúspechu dvojročného hospodárskeho 
plánu v oblastiach, kde mali prevahu súkromné podniky, porúch v zásobovaní 
potravinami, textilom, obuvou, z ktorých bol v masívnej kampani obviňovaný 
súkromný sektor, ale i tie politické v podobe nespokojných reakcií a protestov 
živnostníkov proti súdobému režimu na Sokolskom zjazde koncom júna a počas 
pohrebu E. Beneša začiatkom septembra nazeranie politických špičiek na živnos-
tenskú politiku zásadným spôsobom modifikovali.17

Zásadným medzníkom, ktorý okrem zmienených vnútropolitických okolností 
citeľným spôsobom zasiahol do nazerania na existenciu súkromného podnikania 
bolo prijatie júnovej rezolúcie Informbyra o situácii v Juhoslávii, ktorá so se-
bou prinášala teóriu o zostrovaní triedneho boja. Prelomové zasadnutie Ústred-
ného výboru Komunistickej strany Československa konané v novembri 1948, 
ktoré načrtlo podobu nastávajúcej premeny československej spoločnosti bolo 
okrem vnútropolitickej situácie v Československej republike výrazným spôso-
bom ovplyvnené práve zásadami zmienenej rezolúcie. Poukazujúc na situáciu 
v Juhoslávii, zdôraznil K. Gottwald v hlavnom referáte novembrovej schôdze 
ÚV KSČ teóriu obmedzovania a zatlačovania kapitalistických živlov. Ústrednou 
myšlienkou prijatých opatrení v oblasti problematiky obmedzovania a kapitali-
stických živlov bola realizácia princípu diferencovaného prístupu k jednotlivým 
sociálnym skupinám súkromných podnikateľov.18 

Analyzujúc triedny stav československej spoločnosti, poukázal K. Gottwald 
vo svojom prejave na existenciu troch sektorov – sektora verejného, ktorý bolo 
možné nazvať socialistickým, sektora kapitalistického, v ktorom prevládal prvok  
vykorisťovania človeka človekom a sektora drobných výrobcov, ktorý bol cha-
rakteristický prevahou prvku individuálnej práce majiteľov výrobných pro-
striedkov, a to bez vykorisťovania pracovnej sily. Do tohto sektora patrili najmä 

16 Ako už bolo zmienené, všetky politické smery sa v období utvárania novej podoby hospodár-
skeho systému po roku 1945 zhodovali na existencii trojsektorového hospodárstva založeného 
na znárodnenom, kapitalistickom a maloburžoáznom sektore ako vo výrobe, tak i v distribúcii. 
KAPLAN, K.: Znárodnění a socialismus. Praha: Práce, 1968, s. 213. Predfebruárová predstava  
o dlhodobom súžití socialistického sektora, kapitalistického sektora a malovýrobného sektora 
však postupom času ustupovala do úzadia a trojsektorová ekonomika sa rýchlo pretvárala v dvoj-
sektorovú politiku s perspektívou jej ďalšieho vývinu v ekonomiku jednosektorovú. PRŮCHA, 
V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. Brno: Doplněk, 2009,  
s. 328. 

17 KOPEČEK, M.: Likvidace soukromých živnostníků v Československu 1948 - 1950. In K novo-
věkým sociálním dějinám českých zemí IV. Zvraty a převraty 1939 - 1992. Praha: Karolinum, 
2001, s. 107, 110, 113-114.

18 ZELENÁK, P.: Socializácia živností na Slovensku. Bratislava: Veda, 1988, s. 71.
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maloroľníci, ktorí nevykorisťovali cudziu silu, strední roľníci, ktorí občas cu-
dziu silu zamestnávali, obchodníci a remeselníci, ktorí pracovali bez cudzích síl. 
Tendencia načrtnutá po februári 1948, podľa ktorej bolo možné v socialistickom 
sektore pozorovať rozmach, v kapitalistickom jeho slabnutie a v sektore drob-
ných výrobcov stagnáciu, mala podľa slov hlavného referenta zostať nedotknutá 
i naďalej. Socialistický sektor sa mal stávať čoraz silnejším, kapitalistický sek-
tor mal i naďalej slabnúť a tretí sektor, sektor drobného podnikania založený na 
súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov a vlastnej manuálnej práci, mal 
stagnovať.19 

Na ideách nastolených novembrovým zasadnutím ÚV KSČ bol založený  
i IX. zjazd Komunistickej strany Československa konaný v máji 1949, vyty-
čujúci generálnu líniu socialistickej výstavby Československej republiky. Tá 
vyjadrovala hlavný smer, obsah, cieľ a tempo pretvárania spoločnosti v duchu 
ideí socializmu, a to vo všetkých základných oblastiach spoločenskej činnos-
ti.20 I keď K. Gottwald v hlavnom referáte prednesenom na IX. zjazde KSČ ne-
venoval výraznejšiu pozornosť drobnému a strednému podnikaniu, deklaroval 
opäť ideu, ktorá hovorila o rozširovaní a upevňovaní verejného, socialistického 
sektora hospodárstva Československej republiky a o obmedzovaní a vytlačovaní 
kapitalistických prvkov. Hoci malo znárodnené hospodárstvo hrať vo verejnom 
živote najdôležitejšiu úlohu, v žiadnom prípade nemalo byť takéto nastavenie 
hospodárstva namierené proti živnostníctvu ako celku. Ako však dodal, bolo po-
trebné, aby sa živnostníci k „vyšším“ formám podnikania nestavali negatívne, ale 
aby vytvárali spoluprácu s národnými, komunálnymi a družstevnými podnikmi, 
a aby sa v družstvách sami združovali.21

19 Projev na zasedání Ústředního výboru KSČ 17. listopadu 1948. In Klement Gottwald. Spisy XV. 
Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961, s. 154-156. Ako konštatuje M. Kopeček, 
novembrové zasadnutie ÚV KSČ zásadným spôsobom posunulo hranicu kapitalistického sek-
tora, do ktorého od tohto obdobia patrili všetky živnostenské podniky, v ktorých pracovali viac 
ako dve činné osoby. Slovenská štatistika posunula koncom roka 1948 toto delenie ešte ďalej. 
Rozlišujúc súkromný sektor na individuálny a kapitalistický radila do kapitalistického sektora 
každú jednotku, ktorá zamestnávala čo i len jednu silu v mzdovom pracovnom pomere. KOPE-
ČEK, M.: Likvidace soukromých živnostníků v Československu 1948-1950. In K novověkým 
sociálním dějinám českých zemí IV. Zvraty a převraty 1939 - 1992. Praha: Karolinum, 2001,  
s. 119.

20 KAPLAN, K.: Utváření generální linie výstavby socialismu v Československu. Praha: Acade-
mia, 1966, s. 273. 

21 Soudruh Klement Gottwald: Kupředu k vybudování socialismu v naší vlasti. In Protokol IX. řád-
ného sjezdu Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 1949, s. 101-102. Ako kon-
štatuje M. Kopeček, hoci K. Gottwald na novembrovom zasadnutí ÚV KSČ vo svojom prejave 
počítal so sektorom drobného a stredného podnikania, v skutočnosti bol tento sektor odsúdený 
na zánik. Nie priamo a otvorene, ale postupne, agitáciou a výchovou mali byť drobní živnostníci 
nútení k prechodu k „vyšším“ formám podnikania. KOPEČEK, M. Likvidace soukromých živ-
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Zásadný referát k tejto problematike predniesol na Ústrednej konferencii 
ideových a výchovných pracovníkov v apríli 1949 i J. Horn. Venujúc sa úlohe 
živnostníkov v procese výstavby socializmu, zdôraznil nutnosť prechodu hos-
podárstva Československej republiky od malovýroby k veľkovýrobe. Zastarané 
malovýrobné a maloobchodné živnostenské formy už čoraz vyššej úrovni čes-
koslovenského hospodárstva nezodpovedali, a bolo teda nutné pristúpiť k po-
kročilejším hospodárskym formám. Pre remeselníkov a drobných vyrábateľov 
v odvetviach, v ktorých bola výroba na vysokej úrovni rozvoja to znamenalo 
vstup do národného, komunálneho či družstevného podniku a teda zaradenie sa 
do veľkovýroby. Podobné možnosti sa podľa slov rečníka ponúkali i dedinským 
remeselníkom a živnostníkom v podobe vstupu do jednotných družstiev a drob-
ným obchodníkom prechodom do štátneho alebo družstevného obchodného sek-
tora. Ako ďalej konštatoval, vzhľadom k tomu, že nie každé remeslo bolo mož-
né previesť do veľkovýroby, v budovaní socializmu významné miesto požívala 
i drobná doplnková výroba spolu s distribúciou. Hoci remeselníci a živnostníci 
nezačlenení do veľkovýroby neboli považovaní za kapitalistov, ale za pracujúce 
osoby, podnikateľský charakter spolu s túžbou stať sa kapitalistami im podľa  
J. Horna zostal. Keďže ponechanie voľného priebehu ich podnikaniu by zname-
nalo potenciálnu možnosť obnovenia kapitalizmu, i keď robotnícka trieda chcela 
umožniť drobným remeselníkom a živnostníkom uplatnenie sa v hospodárstve 
Československej republiky, v mestách a na dedinách sa zaviazala uplatňovať teó-
riu obmedzovania a zatláčania kapitalistických živlov.22  

Pred novou politikou nasledujúceho obdobia tak stáli dve úlohy – postupné 
obmedzovanie a potláčanie kapitalistických živlov a zároveň prevádzanie drob-
ného podnikania vo výrobe a distribúcii od zastarenej formy súkromného podni-
kania smerom k „vyšším“ hospodárskym formám. Hoci mali prejavy vedúcich 
činiteľov KSČ o úlohe a význame drobného podnikania zostať i naďalej v plat-
nosti a teória o obmedzovaní a zatlačovaní kapitalistických živlov nemala byť 
namierená proti drobným remeselníkom a obchodníkom, postoj k drobnému pod-
nikaniu nemal podľa slov rečníka akýmkoľvek spôsobom hatiť rozvoj znárod-
nených podnikov či podnikanie ľudového družstevníctva. V záujme budovania 

nostníků v Československu 1948-1950. In K novověkým sociálním dějinám českých zemí IV. 
Zvraty a převraty 1939 - 1992. Praha: Karolinum, 2001, s. 119. Treba konštatovať, že spoločné 
hospodárenie živnostníkov nebolo vždy iba výsledkom nátlaku režimu – množstvo živnostníkov 
sa socializovalo i dobrovoľne. OLŠOVSKÝ, R. – PRŮCHA, V. a kol.: Stručný hospodářský 
vývoj Československa do roku 1955. Praha: Svoboda, 1969, s. 405.

22 HORN, J.: Remeselná výroba a živnostenské podnikanie v našom hospodárstve. Bratislava: Se-
kretariát Ústredného výboru KSS, 1949, s. 8-10.
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socializmu bolo potrebné urobiť všetko pre urýchlenie prechodu k „vyšším“ hos-
podárskym formám podnikania.23 

4. Opatrenia v duchu nových ideí 
socialistickej výstavby 

Zmienené medzníky, zakladajúc nový rámec prístupu režimu k súkromnému sek-
toru, sa stali základňou pri obmedzovaní, resp. likvidácii dovtedajších oficiálnych 
spojencov robotníckej triedy. Od januára 1949 začal popri viazanom trhu zalo-
ženom na prídelovom systéme fungovať i voľný trh, na ktorom si textil a obuv 
bolo možné kúpiť za niekoľkonásobne vyššie ceny. Hoci mal tento voľný trh 
predstavovať len akýsi doplnok viazaného trhu, pre niektoré vrstvy obyvateľstva 
bol jedinou možnosťou, ako sa dostať k tovaru. Opatrenie, ktoré na prvý pohľad 
prinášalo liberalizáciu vnútorného trhu, totiž odberné lístky na nákup tovaru pri-
znávalo len určitým skupinám obyvateľstva. Veľkopodnikatelia, poľnohospodári 
obhospodarujúci viac než 15 ha pôdy, ale i živnostníci spolu s ich rodinnými 
príslušníkmi medzi takéto skupiny obyvateľstva nepatrili. Okrem vytlačenia živ-
nostníkov na výraznejšie drahší voľný trh bolo možné pozorovať i ďalšie pro-
blémy. Jedným z najvýraznejších bolo prednostné zásobovanie novovzniknutej 
siete družstevnej a štátnej siete maloobchodu v porovnaní so súkromným ma-
loobchodom, ale taktiež obdobné preferovanie socialistického sektora i pri zá-
sobovaní remeselníkov surovinami národnými veľkodistribučnými podnikmi.24 
Zákazy prijímať nových zamestnancov, ťažkosti pri prijímaní detí živnostníkov 

23 V procese bolo pritom nutné postupovať s náležitou opatrnosťou a rozvahou tak, aby nedo-
chádzalo k zbytočným poruchám a škodám, ale taktiež i zbytočným likvidáciám nevyhnutne 
potrebných živností. Tamže, s. 17-19. O kolektívnej forme podnikania sa v československej spo-
ločnosti diskutovalo už skôr ako bola táto otázka načrtnutá v prejave K. Gottwalda či J. Horna.  
V krátkom čase po februárových udalostiach v riadiacich orgánoch, ale i časti verejnosti čoraz 
viac silnelo presvedčenie, že pre spoločnosť bude viac výhodné, ak dovtedajšie funkcie malo-
výroby prevezme efektívnejšia veľkovýroba a individuálne hospodárenie ustúpi hospodáreniu 
socialistickému, či už v štátnej, družstevnej alebo komunálnej podobe. OLŠOVSKÝ, R. – PRŮ-
CHA, V. a kol.: Stručný hospodářský vývoj Československa do roku 1955. Praha: Svoboda, 
1969, s. 473. Hoci KSČ počas celého obdobia deklarovala ochranu drobného a stredného podni-
kania, v spoločnosti boli čoraz častejšie zdôrazňované výhody kolektívnych foriem podnikania. 
Združovanie živnostníctva v kolektívnych formách podnikania však podľa deklarácií KSČ malo 
byť ponechané na dobrovoľnom rozhodnutí živnostníkov. PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské  
a sociální dějiny Československa 1918-1992. Brno: Doplněk, 2009, s. 334.

24 OLŠOVSKÝ, R. – PRŮCHA, V. a kol.: Stručný hospodářský vývoj Československa do roku 
1955. Praha: Svoboda, 1969, s. 473, 405. 



 OCHRANA DROBNÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA PO ROKU 1948 – REALITA ALEBO MÝTUS?

243

na stredné a vysoké školy, ale i mnohé ďalšie prostriedky podnietili v tomto ob-
dobí masívne odhlasovanie živností.25

K živelnému zániku drobného podnikania prispelo i správanie národných vý-
borov, mnohých národných či družstevných podnikov, ktoré na živnostníkov vy-
víjali politický a hospodársky nátlak, nútiaci ich k prechodu k „vyšším“ formám 
podnikania. Niektoré národné výbory mnohým živnostníkom dokonca neváhali 
prikazovať, aby sa do stanoveného termínu začlenili do príslušných socialistic-
kých podnikov. Hoci boli v centrálnych pokynoch národné výbory upozorňované 
na potrebu rozvážnej činnosti, nebola na ústrednej ani miestnej úrovni prevede-
ná analýza toho, čo sa považuje za únosnú mieru pri obmedzovaní súkromného 
sektora. Rýchlosť, ale i uplatňované metódy tak boli rôzne.26 Hoci malo vedenie 
najväčší záujem o zánik maloobchodu a oblasť remesla a služieb mala byť so-
cializovaná iba pozvoľna,27 výrazný pokles živností neobišiel ani tieto oblasti.28 
Živelný zánik živnostníctva a s tým súvisiace nedobudovanie adekvátnej orga-
nizačnej a hospodárskej základne v podobe družstevných a komunálnych podni-
kov, ktoré by prevzali úlohy zanikajúcich živností, ale aj problém vymedzenia 
vzájomného vzťahu a obsahu činnosti výrobných družstiev, komunálnych a ná-
rodných podnikov podnietili centrálne orgány k vypracovaniu pravidiel, ktoré 
mali uvedené problémy vyriešiť.29 Hoci sa po prijatí pravidiel stávala socializácia 
postupne čoraz viac organizovanou, ignorovanie zachovania adekvátnej kapacity 
pre údržbu a opravu a sústredenie hospodárstva skôr na rozvoj výroby, ale i úby-
tok remeselných závodov nedostatočne nahradených socialistickými podnikmi, 

25 PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. Brno: Doplněk, 
2009, s. 337.

26 DEYL, Z.: Poúnorové změny v řemesle a problémy socializace drobné výroby v letech 1. pěti-
letky. In K politickým a sociálně ekonomickým přeměnám v ČSR v letech 1948-1953. Praha: 
Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1967, s. 157-164.

27 Pri likvidácii súkromného sektora bola prijatá diferenciácia, ktorú načrtol K. Gottwald – ob-
chodníci mali byť likvidovaní rýchlo a naraz, remeslá len pomaly a postupne a na záver mali 
nasledovať ostatné odvetvia. KAPLAN, K.: Československo v letech 1948-1953. 2. část. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 114.

28 DUFEK, P.: Vliv právního prostředí na soukromé podnikání v Československu v 50. a 60. le-
tech 20. století. In Acta Oeconomica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická, 13, 2005, 3,  
s. 174-176.

29 Hoci autori venujúci sa problematike živností po roku 1948 proces socializácie členia do rôzneho 
počtu etáp, väčšina z nich sa zhoduje na skutočnosti, že počiatočná živelná fáza zániku živností 
trvala od leta/jesene roka 1948 do leta/jesene roka 1950. Od tohto obdobia bolo možné pozoro-
vať organizovanejší prístup k socializácii. Porovnaj napríklad PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské 
a sociální dějiny Československa 1918-1992. Brno: Doplněk, 2009, s. 335., DUFEK, P.: Vliv 
právního prostředí na soukromé podnikání v Československu v 50. a 60. letech 20. století. In 
Acta Oeconomica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická, 13, 2005, 3, s. 176; ZELENÁK, 
P.: Socializácia živností na Slovensku. Bratislava: Veda, 1988, s. 75.
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ktoré pri svojom nedostatočnom počte nepreberali všetky činnosti zaniknutých 
remesiel súkromného sektora spôsobovalo zásadné ťažkosti v uspokojovaní pot-
rieb obyvateľstva.30 Socializácia remesiel umožnila v mnohých oblastiach vyššiu 
efektivitu a nahradenie namáhavej ručnej práce prácou strojovou. Na druhej stra-
ne však prehnaná centralizácia riadenia, byrokratizmus či nedostatočná zaintere-
sovanosť združených pracovníkov spôsobovala pokles kvality výroby, ne úmerné 
predlžovanie termínov poskytovaných služieb, ale aj odchod pracovníkov z re-
mesla do lepšie ohodnoteného priemyslu či súkromných čiernych prevádzok. 
Obdobnú situáciu bolo možné pozorovať i v oblasti obchodu. Hoci rozsiahla sieť 
štátneho a družstevného obchodu uľahčila pohyb tovaru od výrobcu k spotrebi-
teľovi a zásadnou mierou obmedzila jeho únik do sféry čierneho obchodu, pri 
existencii prevažujúceho dopytu na trhu, ťažkopádnej organizácii, nepružnej ce-
novej politike, podriadenosti obchodu remeslám či iných slabinách sa vytrácala 
pre oblasť obchodu dôležitá iniciatíva a podnikavosť.31 

Vládne nariadenie, ktoré národným výborom nariaďovalo vziať na vedomie 
oznámenie o nastúpení živnostenskej činnosti alebo inej samostatne zárobkovej 
činnosti, udeliť takej činnosti povolenie, prípadne nariadiť, aby bol jej výkon 
presunutý do inej obce z decembra 1950, zákon o dôchodkovej dani družstiev 
a iných organizácií postihujúci podnikanie akciových spoločností a zákon o živ-
nostenskej dani znevýhodňujúci živnostníkov zamestnávajúcich pracovné sily 
z decembra 1952,32 zdôrazňovanie dôsledného postupu pri zatlačovaní súkrom-
ných živností prezidentom Antonínom Novotným na XI. zjazde Komunistickej 
strany Československa v roku 1958, čoraz častejšie revízie účtovníctva a kon-
troly dodržiavania daňových a bezpečnostných predpisov či vládne nariade-
nie, ktoré umožňovalo miestnym národným výborom prevádzať nehnuteľnosti 
v súkromnom vlastníctve využívané socialistickými organizáciami do socialis-
tického vlastníctva z marca 1959 boli len ďalšími z mnohých opatrení, ktorými 
sa mal likvidovať zostatok súkromného sektora.33

30 DEYL, Z.: Poúnorové změny v řemesle a problémy socializace drobné výroby v letech 1. pěti-
letky. In K politickým a sociálně ekonomickým přeměnám v ČSR v letech 1948-1953. Praha: 
Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1967, s. 171. 

31 OLŠOVSKÝ, R. – PRŮCHA, V. a kol.: Stručný hospodářský vývoj Československa do roku 
1955. Praha: Svoboda, 1969, s. 406.

32 DUFEK, P.: Vliv právního prostředí na soukromé podnikání v Československu v 50. a 60. le-
tech 20. století. In Acta Oeconomica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2005, 13, 3  
s. 176-178.

33 PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. Brno: Doplněk, 
2009, s. 341-342. Možno konštatovať, že hoci bolo obdobie po roku 1948 neustále postavené na 
myšlienke odmietania súkromného podnikateľského sektora, už za krátky čas so sebou prinieslo, 
pod vplyvom ekonomickej neefektívnosti systému, okrem obmedzujúcich a likvidujúcich opat-
rení i opatrenia, ktoré určitým spôsobom strnulý ekonomický systém v Československu zefektí-
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5. Záver

Drobní a strední podnikatelia, ktorí pred rokom 1948 zohrávali nielen v hospo-
dárskom, ale aj politickom živote československej spoločnosti významnú úlohu, 
boli v priebehu 50. rokov takmer úplne zlikvidovaní. Nasledujúca Ústava Čes-
koslovenskej socialistickej republiky z roku 1960 už nestála na zásade ochrany 
drobného a stredného podnikania tak ako predchádzajúca Ústava 9. mája, ale 
pripúšťala už len drobné súkromné hospodárstvo, ktoré bolo založené na osobnej 
práci jednotlivca, nevykorisťujúceho žiadnu cudziu pracovnú silu.34
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Abstract: In our article we attempted to give an image of one of the most promi-
nent movie and also fictitious representatives of legal professions – Atticus Finch 
from the same novel as movie To Kill a Mockingbird (USA, 1962). This movie 
describes a legal myth that is diametrically different from all other movie and TV 
lawyers and, in particular, from the real image of a lawyer in society today. Atti-
cus Finch is a perfect citizen, father, lawyer and amazing human being. He is so 
perfect, that we can only denote him as myth. In this article, we will try to support 
or refuse this assumption. Consequently, we will focus on the requirements for 
current lawyers, which can also be found in Atticus Finch behavior.

 
Abstrakt: V článku sme sa pokúsili poskytnúť obraz jedného z najvýznamnej-
ších filmových a zároveň fiktívnych predstaviteľov právnických povolaní Atti-
cusa Fincha z rovnomenného románu i filmu Ako zabiť vtáčika (USA, 1962). 
Toto filmové vyobrazenie pokladáme za právnický mýtus, ktorý sa diametrálne 
odlišuje od všetkých ďalších filmových i televíznych právnikov a najmä od re-
álneho obrazu právnika (advokáta) v spoločnosti. Atticus Finch je dokonalým 
občanom, otcom, advokátom i ľudskou bytosťou. Je tak dokonalý, že ho môžeme 
označiť jedine za mýtus. V článku sa pokúsime toto tvrdenie podporiť, ale i vy-
vrátiť. Následne sa zameriame na požiadavky pre súčasných advokátov, ktoré 
môžeme objaviť i v konaní Atticusa Fincha.

 
Keywords: lawyer, movie, myth, Atticus Finch, movie character, legal idealism, 
reality vs. fiction

 
Kľúčové slová: advokát, film, mýtus, Atticus Finch, filmová postava, právny 
idealizmus, realita verzus fikcia
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1. Úvod

Advokáti okrem toho „právnického“ sveta pôsobia často i v umeleckej oblas-
ti, kde sa stali hlavnými postavami literárnych, divadelných a filmových diel. 
Predmetom nášho záujmu sa stal mýtus filmového advokáta, ktorý bol vytvorený 
ešte v roku 1962. Je ním postava advokáta vo filmovom spracovaní známej romá-
novej predlohy Harpera Leeho Ako zabiť vtáčika (To Kill a Mockingbird). Hlav-
ným hrdinom tohto fiktívneho príbehu je advokát v malom americkom mestečku 
na juhu Spojených štátov. Meno tohto advokáta je Atticus Finch. Táto postava 
sa nevryla len do povedomia filmových divákov, ale stala sa doslova mýtom. 
Mýtom, ktorý inšpiroval množstvo mladých Američanov, aby sa vydali na dráhu 
obhajcu spravodlivosti i v reálnom živote. 

V uplynulých rokoch nám film a televízia predstavila viacerých advokátov, 
ktorí boli slušnými ľuďmi, čestnými a kvalifikovanými profesionálmi, či niekedy 
dokonca hrdinami. Vo filme, Atticus Finch (To Kill a Mockingbird, 1962), Paul 
Biegler (Anatomy of a Murder, 1959), Clarence Darrow (Darrow, 1991), Aman-
da Bonner (Adam‘s Rib, 1949), alebo sudca Dan Haywood (Judgment at Nurem-
berg, 1961) sú filmovými postavami, ktoré boli podané ako nasledovaniahodné 
vzory pre každú právnickú profesiu od študentov práva až po skúsených veterá-
nov.1 Je veľmi zaujímavé sledovať, keď sa z fiktívnych filmových či literárnych 
postáv stávajú hrdinovia. Pre súčasného diváka by sme za podobný vzor mohli 
označiť postavu Micka Hallera (The Lincoln Lawyer, 2011), ktorý sa však od 
svojich predchodcov výrazne odlišuje, čo sa najmä jeho morálnych štandardov 
týka. Táto postava je súčasnému obrazu právnika ďaleko vernejšia ako tá Fin-
chova. Aj preto zohráva časové a priestorové hľadisko pri analýze umeleckých 
diel a ich vplyvu na spoločnosť významnú úlohu. Predsa len hodnoty vyobrazené 
v čiernobielom filme, starom viac ako 50 rokov, je zložité podsúvať súčasnému 
mladému divákovi, či študentovi práva.

2. Filmový idealizmus alebo stelesnený 
mýtus?

Problémom súčasného sveta vo vzťahu k právnickému povolaniu sú popkultúr-
ne obrazy právnického povolania, ktoré sú veľmi vzdialené od výkonu reálnych 

1 ASIMOW, M.: When lawyers were heroes. In: University of San Francisco Law Review, 30, 
1996, 4, s. 1131. 
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právnických profesií. Môžeme povedať, že popkultúrny obraz je povrchný 
a právnické profesie často idealizuje alebo naopak očierňuje. Len okrajovo sú 
vyobrazené hodiny príprav na každé súdne pojednávanie, kedy je potrebné vypo-
čuť svedkov, objaviť príslušné právne predpisy, domácu i zahraničnú judikatúru, 
dôkazné prostriedky a pod. Odkryť reálny obraz zo života právnika v televíznom, 
seriálovom a filmovom svete je zložitou úlohou. Asi najvernejším, i keď dnes 
už vývojom prekonaným stvárnením právnickej profesie, je Arthur Kirkland vo 
filme ...a spravodlivosť pre všetkých (...And Justice for All, 1979), ktorého vie-
rohodne stvárnil Al Pacino. Ak však chceme objaviť dokonalé zhmotnenie osob-
nostných, morálnych i hodnotových vlastností v jedinej osobe, musíme siahnuť 
po Atticusovi Finchovi.

Aticcus Finch nevyniká len vo svojej advokátskej profesii. Je to taktiež lásky-
plným, trpezlivým a chápajúcim otcom, ktorý sa úspešne vyrovná s bremenom, 
že sa o deti stará ako ovdovelý otec. Vo svojich osobných vzťahoch s ostatný-
mi ľuďmi (čiernymi i bielymi) neochvejne zaobchádza so všetkými s rešpektom 
a bez výhrad. Profesionálne je vynikajúcim advokátom, múdrym právnym zá-
stupcom i svedomitým zákonodarcom. Príkladom môže byť jeho odpor k zbra-
niam, ktorých sa chopí len v extrémnom prípade, keď chráni komunitu pred zúri-
vým psom. Dokonca i keď heroicky čelí lynčujúcemu davu tvárou v tvár, bráni 
sa iba papierovými novinami.2  

Ako zabiť vtáčika je hlboko ovplyvňujúcou drámou, ktorá odhaľuje pod-
statu ľudského správania, a to ušľachtilého i zbabelého. Atticus Finch viac ako 
akýkoľvek skutočne žijúci právnik, prezentuje osobnú i profesionálnu identitu, 
o ktorú sa väčšina právnikov iba usiluje. Aj z tohto dôvodu mal tento román 
i jeho filmová adaptácia veľký vplyv v živote mnohých právnikov. V spoloč-
nosti sa osoby vykonávajúce právnickú profesiu často stereotypne vnímajú ako 
chamtivé, amorálne a ľahostajné. Atticus naproti tomu vystupuje ako zástanca 
transcendentných morálnych hodnôt, tradične uznaných ako prirodzenopráv-
ny pohľad na svet, a taktiež ako podporovateľ koncepcie Rule of Law, ktorá sa 
odráža v dobrom pozitívnom práve. Tento jeho „právny“ postoj sa presvedčivo 
zobrazuje i pri popise jeho morálnej odvahy, ktorá je požadovaná od etickej oso-
by v prípade konfrontácie so zjavne chybnými sociálnymi normami, ktoré sú 
v hlbokom rozpore s prirodzeným alebo pozitívnym právom. Atticus nám dáva 

2 MONROE, H. F.: Atticus Finch – Right and Wrong. In Ala. L. Rev., 45, 1994, s. 482. Dostupné 
na internete: http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/faculty_scholarship/220 (navštívené dňa 
28. 05. 2018).
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návod ako čestne postupovať pri konfrontácii s podobnými morálnymi dilemami 
vo vlastnom živote.3

Atticus Finch je jedným z najlichotivejších vyobrazení advokáta (a dokon-
ca ľudskej bytosti) vo všetkých právnických filmoch. Je šľachetný, tolerantný, 
inteligentný, spravodlivý a statočný. Je zobrazený ako jediný rodič, ktorý pred 
spaním čítava svojim deťom a smúti za zosnulou manželkou. Zároveň je vynika-
júcim advokátom, ktorý je považovaný za nikdy sa nevzdávajúceho. So svojim 
synom hrá futbal; nikdy nebije svoje deti; nedovolí im použiť násilie, ani keď 
sa ho chcú pred spolužiakmi v škole zastať; a taktiež nedovolí synovi vlastniť 
zbraň. Je preň bolestivé zastreliť trpiaceho a nebezpečného túlavého psa. V jeho 
mierumilovnosti ho môžeme prirovnať ku Gándhímu, kedy nepoužije násilie ani 
v prípade, keď je doslova opľutý iným mužom. Atticusovo zbožštenie je pravde-
podobne dôvodom, prečo si ho množstvo ľudí ako jedinú fiktívnu postavu pa-
mätá po mene spomedzi toľkého množstva filmových právnikov. Právnici sú 
v Amerike väčšinou všeobecne nenávidení, s výnimkou tohto pozoruhodného 
advokáta, natrvalo vyobrazeného ako skutočne čestného muža.4 

V Atticusovi sa snúbia najlepšie ľudské kvality s vynikajúcimi profesijný-
mi kvalitami. Musíme ho preto hodnotiť ako morálneho človeka, ktorý prenáša 
vlastné morálne hodnoty i do výkonu svojho zamestnania. Z toho vyplýva, že ak 
sa chceme stať „právnickým“ mýtom, musíme byť nielen vynikajúcim advoká-
tom, ale i znamenitým človekom. Len v tom prípade nás ako vzor budú rešpek-
tovať nielen zástupcovia právnických povolaní, ale všetci ľudia bez rozdielu. Aj 
z tohto dôvodu môžeme hovoriť o Atticusovi len ako o mýte, ideálnej predstave. 
Množstvo prevažujúcich kladných ľudských i profesijných vlastností zhmotne-
ných v jedinom človeku je nereálne. O to je potrebnejšie je podobné „mýtické“ 
osobnosti nachádzať a analyzovať.      

3. Mýtus vyvrátený?

Nie všetci autori pristupujú k postave Atticusa Fincha s rovnakou úctou a rešpek-
tom. Nájdu sa i takí, ktorí sa pokúšajú mýtus tohto filmového advokáta oslabiť, či 
dokonca vyvrátiť. Film Ako zabiť vtáčika možno označiť za „propagandistické“ 
dielo, ktoré má za úlohu vzbudiť záujem o právnické povolania. Za podobným 

3 MARKEY, M. E.: Natural law, positive law, and conflicting social norms in Harper Lee’s To Kill 
a Mockingbird. In North Carolina Central Law Review, 32, 2010, 2, s. 162-225. Dostupné na 
internete: http://tinyurl.com/Markey-Conflicting-Norms (navštívené dňa 28.05.2018).

4 LEVI, R. D.: The celluloid courtroom : a history of legal cinema. Westport: Preeger Publishers, 
2005, s. 101-102.
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účelom boli vytvorené i viaceré americké vojnové filmy idealizujúce život v ar-
máde (Top Gun, 1986) alebo apelujúce na vlastenecké cítenie (Pearl Harbor, 
2001), po ktorých premiére sa výrazne zvýšil záujem o službu v ozbrojených 
zložkách Spojených štátov amerických. Film možno prirovnať k efektívnej re-
klame na konkrétny produkt- právnická profesia. Množstvo významných americ-
kých sudcov, advokátov i prokurátorom potvrdilo, že zásadný vplyv pri výbere 
ich budúcej profesie zohrala práve fiktívna postava advokáta z filmu Ako zabiť 
vtáčika. Prílišná idealizácia právnickej profesie môže byť často na škodu, kedy sa 
predstavy študentov práva výrazne líšia od „nudnej“ kancelárskej reality.

Niektorí autori poukazujú na hodnotenie Atticusa Fincha a kritiku vtedajšej 
spoločnosti z pohľadu súčasného človeka. Ľudská spoločnosť sa neustále vyvíja, 
no literárny a filmový príbeh akoby uviazol v čase. Rovnako ostáva nemenný 
i status postáv, ktoré v ňom vystupujú. Aj preto je nespravodlivé posudzovať 
niekoho z minulosti prostredníctvom morálnych noriem, ktoré dnes uznávame. 
Toto tvrdenie vychádza z filozofie kultúrneho relativizmu. Táto filozofia odmieta 
myšlienku, že existujú nejaké morálne hodnoty, ktoré sú absolútne a večné. Na-
miesto toho sa morálka prirovnáva k pojmom dobrého a zlého, ktoré sú uznané 
v kultúre konkrétneho času a miesta. Otroctvo? Apartheid? Lynčovanie? Obeto-
vanie detí? Z pohľadu kultúrneho relativistu by sme možno tieto negatívne javy 
neschválili, ale mali by sme vôbec oprávnenie posudzovať morálne normy ľudí 
v inom čase alebo na inom mieste?5 Podľa nášho názoru musí existovať skupina 
morálnych a spoločenských hodnôt, ktoré sú nadčasové a univerzálne. Medzi ne 
môžeme zaradiť úctu ku každej ľudskej bytosti a jej životu bez rozdielu, rovnaké 
zaobchádzanie pre všetkých, spravodlivosť pre každého a pod.
Okrem nepopierateľných osobnostných i profesionálnych kvalít Atticusa Fincha 
sa objavujú i názory spochybňujúce jeho rozhodnutia realizované počas súdneho 
konania. Podľa týchto názorov Atticus nezvolil vhodne stratégiu vedenia obha-
joby v danom prípade. Napríklad M. Asimow s S. Mader navrhli nasledujúce 
možnosti, ktoré mohol Atticus v konaní pre súdom uplatniť:
a) Zmena miesta súdneho pojednávania – najmä z dôvodu zaujatosti poroty.  

Viacerí porotcovia boli členmi lynčujúceho davu, ktorí sa pokúsili prevziať 
výkon spravodlivosti do vlastných rúk, čomu zabránil len pohotový a odváž-
ny zásah Atticusa. To samotné by postačovalo na presunutie pojednávania do 
iného mesta.

b) Rozpustenie poroty – mohol sa odvolať na všeobecný princíp práva na spra-
vodlivý a férový súdny proces. 

5 MONROE, H. F.: Atticus Finch – Right and Wrong. In Ala. L. Rev., 45, 1994, s. 477. Dostupné 
na internete: http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/faculty_scholarship/220 (navštívené dňa 
28. 05. 2018).
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c) Dohoda o vine a treste – tu by sa musel spoliehať na ochotu dozorujúceho 
prokurátora, ktorý by nemusel byť ochotný k takejto dohode pristúpiť. Vo 
väčšine trestnoprávnych sporov sa však chcú prokurátori súdnemu procesu 
vyhnúť a ušetriť tak nemalé finančné prostriedky štátu.

d) Výsluch kľúčového svedka – nemal ho dovoliť prerušiť. Pri pokračujúcej vý-
povedi by vyplávali na povrch dôkazy o fyzickom násilí a o možnom incest-
nom vzťahu medzi otcom a dcérou.

e) Zabrániť klientovi vypovedať pred súdom alebo ho lepšie na výsluch pripra-
viť. 

f) Pokúsiť sa porote dokázať spáchanie menej závažného trestného činu, napr. 
napadnutie. V danej situácii ostával porote výber len z dvoch možností – vin-
ný zo znásilnenia alebo oslobodenie spod obžaloby.

g) Zvoliť menej konfrontačné záverečné argumenty – poukázal na zvádzanie 
obžalovaného zo strany poškodenej. Tento argument sa určite nepozdával 
členom „bielej“ poroty, ktorej členovia požívali vyšší spoločenský status na 
americkom juhu ako obžalovaný černoch. Rozumnejšie bolo využiť pozíciu 
klienta ako pracovitého a rešpektovaného černocha, ktorý žil v meste celý 
svoj život a nikdy sa nedostal do problémov so zákonom ani s občanmi. 

h) Prispôsobiť jazyk adresátom (členom poroty) – nepoužívať zložité právnické 
i jazykové výrazy (napr. unmitigated temerity – prekl. bezbrehá trúfalosť).

i) Apelovať na milosrdenstvo poroty a nie na zmysel pre spravodlivosť. Bolo 
hroznou chybou, že sa černoch dotkol bez dovolenia bielej ženy, ale určite si 
za to nezasluhuje trest smrti.6

Predložené názory sú vyslovené domnienky a predpoklady. Cieľom Atticusa 
bola zbaviť obžalovaného viny a zabrániť tak „ľudovému“ výkonu spravodli-
vosti, ku ktorému nakoniec aj tak došlo. Všetky tieto predložené nedostatky tak 
len zvýrazňujú ľudskú stránku filmového advokáta a ešte viac približujú jeho 
rozhodnutia divákovi, ktorý sa s jeho konaním dokáže lepšie stotožniť. Zároveň 
tak ešte viac vynikne jeho heroickosť v boji proti zjavnej nespravodlivosti.

4. Mýtus vs. realita

Atticusa Fincha sme označili za mýtus, akýsi ideál právnickej profesie. Ako sa 
však dokážeme k ideálu aspoň priblížiť? Zo samotnej analýzy postavy vyplýva, 

6 ASIMOW, M. – MADER, S.: Law and Popular Culture: A Course Book. 2nd edition. New York: 
Peter Lang Publishing, 2013, s. 49-50.
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že Atticus Finch bol nielen výborným advokátom, ale i úžasným človekom. 
Vplývať na osobnostné kvality každého človeka pri výkone profesie je nemožné. 
Dokážeme však zabezpečiť, aby i osoby s horšími osobnostnými kvalitami boli 
nútené postupovať podľa vopred daných morálnych požiadaviek. Pri výkone ad-
vokátskej profesie sú takýmto garantom etické kódexy a príslušné zákony.

Z preambuly Etického kódexu CCBE7 „V spoločnosti, v ktorej jedným z naj-
dôležitejších princípov je úcta k demokracii, plní advokát/advokátka osobitnú 
úlohu. Povinnosti advokáta/advokátky sa neobmedzujú len na dôsledný výkon 
toho, na čo bol(a) poverený(á) v rozsahu zákona. Advokát/advokátka musí slúžiť 
záujmom spravodlivosti a záujmom tých, ktorých práva a slobody mu/jej boli 
v dôvere zverené na obhajobu. Advokát/advokátka je povinný(á) nielen presa-
dzovať vec klienta a zastupovať ho, ale zároveň byť poradcom klienta. Úcta k ad-
vokátskemu povolaniu je základnou podmienkou právneho štátu a demokracie 
v spoločnosti.“ Služba záujmom spravodlivosti a hodnotám demokracie je to, čo 
zdobí postavu Atticusa Fincha a malo by zdobiť každého advokáta. Pri výkone 
advokátskej profesie nestačí len slepo sa pridržiavať litery zákona, ale zákon 
musí ustúpiť princípom spravodlivosti.

Podľa zákona o advokácii č. 586/2003 Z. z.: Advokát je povinný pri výkone 
advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokyn-
mi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí. V tomto ustanove-
ní sa vymedzuje vzťah advokáta a klienta. Tento vzťah je limitovaný právnymi 
predpismi, ktoré nesmie advokát prekročiť a o nezákonnom postupe musí infor-
movať i svojho klienta. V nasledujúcom odseku sa uádza: Advokát je povinný pri 
výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že 
koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne 
prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia 
považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných 

7 Deklarácia, ktorú prijalo CCBE v Perugii v roku 1977, formulovala základné etické zásady vzťa-
hujúce sa na výkon advokácie v členských štátoch Európskych spoločenstiev. CCBE – COUN-
CIL OF BARS AND LAW SOCIETIES OF EUROPE (Rada advokátskych komôr Európy) 
bola založená v roku 1960 ako výbor Medzinárodnej únie advokátov (Union internationale des 
avocats – UIA) s úlohou preskúmať vplyv Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spolo-
čenstva (EHS) na advokátsku profesiu. Vývoj v Európskych spoločenstvách a neskôr Európskej 
Únii si vyžiadal autonómnu medzinárodnú organizáciu, ktorá by zastupovala záujmy advokácie 
pred orgánmi ES/EÚ. V súčasnosti CCBE reprezentuje približne milión európskych advokátov 
z 33 členských štátov EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, 3 pridružených 
členov a 10 krajín so statusom pozorovateľa. Dostupné na internete:
https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/zahranicne/organiz_a_zdruzenia/ccbe/profil/_event/open 
(navštívené dňa: 30.05.2018).
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právnych služieb. Toto ustanovenie nabáda advokáta k čestnému a svedomitému 
výkonu svojej funkcie, čo nám bez výhrad prezentuje i postava Atticusa Fincha.

5. Záver

Pre väčšinu právnikov a najmä advokátov sa bude zdať spracovaná téma nezau-
jímavá, neatraktívna a najmä neaktuálna. Film Ako zabiť vtáčika má už viac ako 
polstoročie a v súčasnosti sa zdá byť nepoužiteľný. Opak je však pravdou. Advo-
kátska profesia a najmä jej obraz v očiach spoločnosti sa od éry Atticusa Fincha 
zásadne zmenil. Občania vnímajú advokátsku povolanie i ostatné právnické pro-
fesie veľmi negatívne. Jeden z dôvodov vidíme i v odklone od morálnych vzo-
rov, ktoré predstavovali vznešení právnici z minulosti, kedy právnická profesia 
požívala zaslúžený rešpekt a uznanie. Vrátiť sa do časov minulých nemožno, no 
dokážeme si z nich odniesť patričné ponaučenie i odkaz.

Film možno považovať za jeden z najvýznamnejších prostriedkov vyjadrenia 
nálad a názorov spoločnosti. Filmové dielo je kolektívnym výtvorom, ktoré slúži 
pre pobavenie i poučenie veľkého množstva adresátov (divákov). Postava Atti-
cusa Fincha sa ocitla vo vyhrotenej situácii, ktorá odkryla silu jeho charakteru. 
Do podobnej situácie sa však môže dostať každý právnik, ktorý svoju profesiu 
vykonáva s úctou k morálnym hodnotám a princípom spravodlivosti. Atticus 
nám ukazuje cestu ako sa stať dobrým advokátom, ktorého zhmotnenie si želajú 
členovia spoločnosti. Nezáleží pritom, či bol film vytvorený v roku 1962 a uda-
losti v ňom vyobrazené sa odohrávajú v 30.-tych rokoch 20. storočia v malom 
americkom mestečku, ale záleží len na jeho odkaze pre súčasnosť. Princípy zalo-
žené na morálke a spravodlivosti ostávajú nemenné a sú univerzálne použiteľné 
bez ohľadu na miesto i čas.

Postavu Atticusa Fincha môžeme považovať za mýtus, a to najmä z dôvodu 
jeho „dokonalosti“. Zároveň nám môže poslúžiť ako vzor správania dobrého ad-
vokáta. Z neho môžeme následne vyvodzovať morálne štandardy, ktoré by mal 
dodržiavať dobrý právnik pri výkone svojej profesie, ale i v osobnom živote. 
Niektorému sa budú zdať tieto požiadavky prehnané, no spoločnosť prostredníc-
tvom filmového diela požaduje práve tieto štandardy pre zástupcov právnických 
povolaní. Preto by sme sa im mali pokúsiť aspoň priblížiť. Len ťažko dokážeme 
požadovať splnenie každej z nich, ale aspoň tie najdôležitejšie (úcta ku klientovi, 
čestné vystupovanie, profesionalita, dodržiavanie zákona i princípov spravodli-
vosti) by mali byť od každého advokáta vyžadované. 
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Marina Pagano
Universität Salzburg, Faculty of Romance Languages

 
Abstract: In a conference at the University of Catania (4 April 1949) named Il 
mistero del processo (The trial’s mystery), the Sardinian writer,1 jurist and legal 
scholar Salvatore Satta tries to give an answer to the significant problem about 
the trial’s nature. Also, another important Italian writer, Leonardo Sciascia, wri-
tes about this in a novel from 1987 named Porte aperte (Open doors). The Paper 
aims to investigate the trial between law and literature, following the example 
from the literary translation of Satta’s legal doctrines.  

 
Keywords: Salvatore Satta, Leonardo Sciascia, Law and Literature, The 
trial’s mystery, judge’s autonomy, judgement, civil procedure

1. Introduction

At the beginning of the Leonardo Sciascia’s book Porte Aperte2 (Open doors), 
the author quotes Satta’s words from the conference held at the University of Ca-
tania from 1949, named Il mistero del processo.3 Satta says, that in point of fact 
who is killing in a capital punishment’s trial is not the legislator but the judge, not 
the legal but the jurisdictional measure.4 

1 As a writer Satta wrote De profundis, La veranda (The porch) and especially Il Giorno del giu-
dizio (The judgement’s day), which was relevant for the contemporary Italian literature. 

2 SCIASCIA, L.: Porte Aperte. Milano: Adelphi, 1987.
3 SATTA, S.: Soliloqui e colloqui di un giurista. Padova: Cedam, 1968. The conference was pu-

blished for the first time in «Rivista di diritto processuale», I, 1949, then included in SATTA, 
S.: Soliloqui e colloqui di un giurista. Padova: Cedam, 1968 and posthumously in SATTA, S.:  
Il mistero del processo. Milano: Adelphi, 1994.

4 Hereto: «La realtà è che chi uccide non è il legislatore ma il giudice, non è il provvedimento 
legislativo ma il provvedimento giurisdizionale. Onde il processo si pone con una sua totale 
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Satta notices the trial’s autonomy, in it it’s possible to find its eternal moment 
(«momento eterno»). 

It’s necessary to ask oneself what the meaning of the trial’s autonomy and 
the trial’s purpose is, if we want to understand the connection between these two 
authors, which are so important for the development of this paper, which aims 
to discuss the trial’s autonomy in the legal thinking by Satta and in the novel by 
Sciascia.

2. Il mistero del processo: The 
Judge’s Autonomy Compared to the Law

In the conference Satta talks about the trial’s purpose, referring to two significant 
and historical trial examples, where capital punishment is regarded as a penalty 
and as a trial’s solution: the story of the revolutionary court in 1792, during the 
French Revolution, when many people died through capital punishment, and the 
death’s trial against Jesus Christ. In both instances, the court’s judgement es-
tablishes capital punishment.

The question of the revolutionary court during the French Revolution is in-
terpreted by Satta: he narrates the accusation’s case of one from the Swiss royal 
guard. As a sans-coulottes’s horde burst in front of the court, the President of the 
revolutionary Court Lavau stopped them and said, that the indicted was under 
his jurisdiction, only («under his sword»5) and commanded them to respect the 
revolutionary law (la legge rivoluzionaria).6 The same law, for which the judge 
sentences the Swiss Guard to die. 

Reconnecting to the Jesus Christ’s trial, Satta quotes an important Pascal’s thou-
ght, when he says that Jesus Christ didn’t want to die without a trial, because to 

autonomia di fronte alla legge e al comando, un’autonomia nella quale e per la quale il comando, 
come atto arbitrario di imperio, si dissolve, e imponendosi tanto al comandato quanto a colui 
che ha formulato il comando trova, al di fuori di ogni contenuto rivoluzionario, il suo “momento 
eterno”» (SATTA, S.: Il mistero del processo in SCIASCIA, L.: Porte aperte). 

5 This, like the other translations found in this text, have been elaborated by me.
6 Reading in SATTA, S.: Il mistero del processo, p. 13: «Il Presidente Lavau ferma d’un gesto gli 

invasori: con poche energiche parole intima di “rispettare la legge e l’accusato che è sotto la sua 
spada”. Si vedono allora i massacratori, in silenzio, ripiegare docilmente verso la porta, “essi 
hanno compreso” commenta Lenotre, Le tribunal revolutionnaire, Paris, 1947, p. 52, dal quale 
raccogliamo l’episodio “che l’opera che essi compiono là in basso, le maniche rivoltate e la picca 
tra le mani, questi borghesi in mantello nero e cappello a piuma la perfezionano (la parachèvent) 
sui loro seggi”».
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die on trial is more ignominious as on unfair uprising.7 Although the story of the 
Jesus trial, in which Pontius Pilate, Kaifa and the people have a role, has been 
interpreted in many very different ways, what matters in this trial is the judgment 
of capital punishment, by whomever this has been proclaimed.8 

But in this problem is noteworthy what Merlino quotes in his book9 about 
Kelsen: he expresses the importance of the comparison between the revolutiona-
ry trial from 1792 and the Jesus trial in Satta, in which he affirms, that the revo-
lutionary judgement isn’t, for the judge, a real judgement.10 When people replace 
the judge by proclaiming the sentence, the judge’s nature is totally compromised, 
because the trial is, how Bulgarus said, «actus trium personarum, actoris, rei, 
iudicis».11 For Satta, it is natural to affirm the importance iudicis because no one 

7 Satta says exactly (Il mistero del processo, p. 27): «Quel che importa insomma non è che cada la 
testa, ma soltanto che se cade io sono nel giusto: quindi quel che importa è il giudizio. Per questo, 
per la istanza di giustizia, e diciamo pure di divina giustizia, che è nel giudizio, fu detto: non 
giudicate. Ma per questo anche il giudizio (il domandar ragione a questo giusto, come ben sentì 
Dante) è una pena, è la sola vera pena. Il genio di Biagio Pascal ha fissato per sempre questa ve-
rità in un sublime pensiero: “Gesù Cristo non ha voluto essere ucciso senza le forme di giustizia, 
perché e ben più ignominioso morire attraverso un giudizio che per una sedizione ingiusta”».

8 Hereto, we find noteworthy what comes to light by the Merlino’s research contained in the book 
Storia di Kelsen: la recezione della Reine Rechtslehre (2012). As indicated in preface from Mi-
chael Thaler: «La chiave di lettura dell’opera è dall’autore indicata sin dalle prime pagine. Si 
tratta dell’incontro tra Gesù e Ponzio Pilato o più precisamente del passo in cui Gesù afferma 
davanti a Pilato: “… sono nato e venuto al mondo per questo, per rendere testimonianza della 
verità. Chi è nella verità ode la mia voce”. Pilato risponde come tutti sanno con la domanda 
quid est veritas? Questo passaggio del Vangelo di Giovanni ha sempre affascinato e dato adito 
a differenti interpretazioni. In questo contesto occorre prescindere dal fatto che da un punto di 
vista storico il processo davanti a Pilato non sia avvenuto in queste forme e anche dal fatto che 
la figura di Pilato non sia stata rappresentata correttamente (si veda ad esempio Pinchas Lapide, 
Wer war schuld an Jesu Tod?, Gütersloh, Mohn, 1987).» (MERLINO, A.: Storia di Kelsen: la 
recezione della Reine Rechtslehre, p. IX). More exactly, writes Merlino: «Il processo a Gesù è 
stato ricordato da Hans Kelsen nella pagina conclusiva di Essenza e valore della democrazia 
(1920). In quel luogo egli citava il capitolo XVIII del Vangelo di Giovanni: per Kelsen si trattava 
di una “narrazione di lapidaria semplicità”, “tra le cose più grandiose che la letteratura mondiale 
abbia prodotto”. L’episodio della vita di Gesù “senza volerlo” diventava “un tragico simbolo 
del relativismo e della democrazia”» (MERLINO, A.: Storia di Kelsen: la recezione della Reine 
Rechtslehre, p. 2). Reading further: «In un suo scritto più tardo (The Memorphoses of the Idea 
of Justice) si legge che la giustizia è un’idea “inaccessible to the rational cognition”: l’idea di 
giustizia resta interdetta all’umana conoscenza, Pilato non sa cos’è la verità».

9 Ibid. MERLINO, A.: Storia di Kelsen: la recezione della Reine Rechtslehre. 
10 Merlino (Storia di Kelsen: la recezione della Reine Rechtslehre, p. 8) writes: «Satta aveva pa-

ragonato il processo rivoluzionario al processo contro Gesù ed aveva ricordato che “il giudizio 
rivoluzionario non è, per il giurista, un giudizio”. La domanda di Pilato sul quid est veritas? – 
scriveva – “si risolve perfettamente nell’altra: quid est procesuss?”».  

11 «Questa definizione, alla quale com’è noto si riconduce la dottrina del così detto rapporto giu-
ridico processuale, mette in risalto il carattere di lotta, il carattere veramente drammatico che è 
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can be judge in their trial. If the third party (the judge) doesn’t have the possibili-
ty to act, and the public replaces him in his function, the judgement isn’t correct. 

In this discussion the real question about the trial’s nature is meaningful. Like 
Satta asked in his essay, quid est processus? If the judgment is the most important 
thing for humanity,12 it’s significant to ponder which purpose has the trial. Satta 
asked, not only himself, if a trial has a purpose. He says, that the trial’s necessity 
is not the law’s implementation or the criminal’s punishment: the real trial’s pur-
pose finds all in the trial, because the trial is only judgement and judgement’s de-
velopment.13 But its meaning, continues Satta, is as if the trial had no scope. The 
jurist affirms, that «the trial and the judgment are the only acts in life, which have 
no scope. It is a paradox? No, it isn’t. That’s the trial’s mystery, the life’s myste-
ry».14 

Even if Satta’s ending might appear to be relative, as a matter of fact it works 
with a considerable thinking, which emerges totally from Sciascia’s book Porte 
aperte. 

3. The Judge’s Autonomy: the Case of the 
“Little Judge” in Sciascia’s porte aperte

In a little libellum pumice expolitum by Leonardo Sciascia, that is meaningful for 
our discussion, we have the possibility to observe the character of a “little jud-
ge”15 in a capital punishment trial from the 1940s, in Italy, more precisely in Pa-
lermo. The frame is the Fascist’s era (1937), during which the trial of a confessed 

intrinseco al processo. Sono tre persone che lottano l’una contro l’altra, l’attore contro il conve-
nuto, l’accusatore contro l’accusato, tutti poi contro il giudice, perché ciascuno vuole piegarlo 
alla sua ragione, o, se vogliamo essere più ottimisti, ciascuno vuole che egli sia quel giudice 
sapiente, incorrotto, incorruttibile che Anatole France diceva di aver conosciuto, ma soltanto 
dipinto» (SATTA, S.: Il mistero del processo, p. 30).

12 «Tutta l’esperienza di questa povera umanità che ha affidato al giudizio le sue sorti e trema di 
fronte all’immane potenza di questo giudizio» (SATTA, S.: Il mistero del processo, p. 30).

13 «Se uno scopo al processo si vuole assegnare questo non può essere che il giudizio; e processus 
judicii infatti era l’antica formula, contrattasi poi, quasi per antonomasia, in processo. Ma il 
giudizio non è uno scopo esterno al processo, perché il processo non è altro che giudizio e for-
mazione di giudizio» (SATTA, S.: Il mistero del processo, p. 24).

14 «Esso dunque se ha uno scopo, lo ha in se stesso, il che è come dire che non ne ha alcuno. Vera-
mente processo e giudizio sono atti senza scopo, i soli atti della vita che non hanno uno scopo. 
Paradosso? No, non è un paradosso; è un mistero, il mistero del processo, il mistero della vita» 
(SATTA, S.: Il mistero del processo, p. 24).

15 The book is inspired by the true story of the Sicilian judge from Racalmuto, Salvatore Petrone. 



 

260

MÝTY O PRÁVE, MÝTY V PRÁVE

offender takes place, who had killed his wife, his successor and his employer 
with intent. The employer was a fascist hierarch, who had decreed his dismissal. 

With the entry into force of the leggi fascistissime,16 the capital punishment 
was introduced again. The ending seems already written, but the trial’s judge is 
opposed to the death penalty, despite the prosecutor’s advice to follow the fascist 
directives introduced by the new laws, to give an example to citizens through the 
conviction of the accused.

At first, the “little judge” succeeds in condemning the accused to life impris-
onment, thanks to the support of the jury and in particular of a member, a literate 
farmer,17 with whom he immediately perceives a subtle understanding. However, 
the accused will be sentenced to death in the court of appeal and the judge will 
forever see his career compromised. Nevertheless, the “little judge” will always 
have the certainty of having reached «the point of honour of my life, of the li-
ving’s honour».18 

In a paragraph of his book Il problema della scienza del diritto19 (The problem 
of the legal science, 1937), Giuseppe Capograssi, who was really incisive for 
legal and philosophical Italian thought, affirms the role of the action in the legal 
experience,20 meaningful also for the “little judge” of Sciascia. 

In Porte aperte the “little judge” clashes with the problem of the imposition of 
the norm and his autonomy as a judge, which was also essential for Satta:21 «the 

16 The leggi fascistissime were enacted between 1925 and 1926: with them began the transforma-
tion from the legal order of the Kingdom of Italy into the fascist regime.

17 Sciascia describes in this way the farmer, when he talks with the judge at his country house: 
«Quell’uomo dall’antico volto di contadino, dalle grandi mani di contadino che con impressi-
onante delicatezza aprivano e sfogliavano libri, vestito del velluto a coste che allora era degli 
abiti festivi die contadini (ma a guardar bene di altra qualità e taglio), interessava sommamente 
il giudice» (SCIASCIA, L.: Porte aperte, p. 94).

18 In a conversation with the literate farmer, the “little judge” says: «Le dirò che anch’io potevo so-
ttrarmi a quel processo, mi è stato anzi autorevolmente consigliato. Ma l’ho visto come il punto 
d’onore della mia vita, dell’onore di vivere» (SCIASCIA, L.: Porte aperte, p. 101).

19 CAPOGRASSI, G.: Il problema della scienza del diritto. Milano: Giuffrè, (1st ed. 1937), 1962, 
p. 126-133. Giuseppe Capograssi (1889-1956) was one of the most important Italian jurists and 
philosophers, who dealt mainly with the legal thought.

20 «L’esperienza giuridica non è altro che la esplicazione concreta determinata, azione per azione, 
della esperienza nella sua totalità che è implicita nella singola azione: è appunto la singola azione 
che ha acquistata la consapevolezza della intera e totale esperienza che è insita in sé e nel suo 
muoversi, che ha acquistato il senso della responsabilità di tutta l’esperienza che essa porta in sé 
e con sé» (CAPOGRASSI, G.: Il problema della scienza del diritto, p. 128). 

21 «Il giudice ucciderebbe perché la legge gli impone di uccidere: il momento dell’assassinio legale 
non sarebbe nel processo ma nella legge; per dirlo in termini moderni, si tratterebbe di una ques-
tione di diritto sostanziale, non processuale. Se questo fosse vero, il problema da noi posto non 
esisterebbe neppure. E che un elemento di vero ci sia, non si può certo negare, perché la legge è 
indubbiamente un dato che si impone al giudice, e del quale egli non può non tenere conto: ma 
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law is undoubtedly a fact that is imposed on the judge» (SATTA, S.: Il mistero del 
processo, p. 17). But the trial has its own autonomy against law and command, 
and the “little judge” of Sciascia represents totally this concept. When he chooses 
life sentence in place of capital punishment, the “little judge” demonstrates all 
his autonomy as a judge, for which the law is not an imposition but an entity with 
which to confront, to converse. 

It’s time to explain, why Sciascia calls the judge “little”. At the end of his 
book, Sciascia asserts, that the “little” adjective referred to the stature of the 
judge, who had serenely faced things so much stronger than him.22 His sentence 
clashed against the whole fascist world which, through that condemnation, wan-
ted to give an example to citizens, an example of its strength and its command. 
Fascism wanted to warn the people rebelling against the regime, which had the 
power to give or take away life. The “little judge” doesn’t believe in the Fascist 
regime: in a conversation with the general Attorney, who claims that with fascism 
it’s possible to sleep with the opened doors, given the high level of security, the 
little judge responds that he always closes his.23

The judge doesn’t escape his autonomy and his role in the process: he doesn’t 
let others replace him in judgment. While respecting legal experience, he jeopar-
dizes his career and, however, fails even to save the accused, as it is known. But 
the most important concept is the «eternal moment» («momento eterno») of the 
trial, where the third party has the true possibility to express a judgement super 
partes. 

non è più che un elemento, perché la falsità del sillogismo giudiziale non ha più bisogno di essere 
dimostrata […]. La realtà è che chi uccide non è il legislatore ma il giudice, non è il provvedi-
mento legislativo, ma il provvedimento giurisdizionale» (SATTA, S.: Il mistero del processo, p. 
17).

22 «E ancora mi è avvenuto di chiamarlo il piccolo giudice non perché fosse notevolmente piccolo 
di statura, ma per una impressione che di lui mi è rimasta da quando per la prima volta l’ho visto. 
Era insieme ad altri; e, indicandomelo tra gli altri come il più piccolo, qualcuno mi disse: “Aveva 
una brillante carriera da fare, se l’è rovinata rifiutando di condannare uno a morte”; e mi raccontò 
sommariamente e con qualche imprecisione la storia di quel processo. Da quel momento, ogni 
volta che poi l’ho visto, e nelle poche volte in cui gli ho parlato, il dirlo piccolo mi è parso ne 
misurasse la grandezza: per le cose tanto più forti di lui che aveva serenamente affrontato» (SCI-
ASCIA, L.: Porte aperte, p. 92-93).

23 «-“Ma torniamo al punto… Qui, lei sa, corre l’opinione che da quando c’è il fascismo si dorme 
con le porte aperte…”. - “Io chiudo sempre la mia” disse il giudice» (SCIASCIA, L.: Porte aper-
te, p. 23).
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4. The Priority of a Mindful Act

To quote Capograssi,24 the point of the rational action (“azione”) is the centre of 
the social world. 

Comparing Sciascia and Satta, it has been possible to notice the relevance of 
a critical thought, which abstracts from influences and currents, that exert a dis-
torting power, especially when it’s going through historical moments, in which 
the freedom of thinking is compromised or mutilated. 

The priority to think supported by culture and science is classified as the gra-
vitational centre, in which action is defined as a responsible and conscious act. 

Like Leopardi in the poem La ginestra, o il fiore del deserto, composed in 
spring 1836, talks about a «social catena», Capograssi reiterates the confluence 
of the single acts in a single solidarity design, that constitutes the entire social 
world. 

In Porte aperte, the anti-death penalty line of the “little judge” and the lite-
rate farmer, member of the jury, is supported by literature, culture, books that 
have trained them as people with civic sense and as human beings, capable of 

24 Hereto, affirms Capograssi (Il problema della scienza del diritto, s. 127): «Questo mondo sociale 
alla fine non esiste che nelle singole azioni e nei singoli atti di volontà; è proprio in queste sin-
gole azioni in questi singoli atti di volontà che esso si realizza; o si realizza nelle singole azioni 
o non si realizza. L’azione quindi non solo è connessa con tutto il mondo dell’azione, ma ha per 
contenuto del suo stesso agire questo mondi: ogni sua mossa contiene questo mondo, poiché `o 
un’affermazione o una negazione di questo mondo. Ogni azione concreta in quanto è il tentativo 
di stabilire il nesso tra il soggetto e la vita che si realizza nelle cose e nei soggetti, non è che 
un’affermazione della connessione della vita con la vita e cioè della solidarietà dell’essere con-
creto individuale con l’essere concreto individuale, dell’individuo vivente con l’individuo viven-
te; ma l’affermazione è implicita, perché l’azione singola non tende e non si muove che dietro i 
fini individuali e pe i fino individuali, nei quali però c’è il fine della vita stessa del soggetto ed in 
questo fine è implicita tutta la solidarietà imprescindibile con le altre vite, con tutta la realtà che 
non è che il sistema di vive realtà individuali: il fine singolo non è che il fine di vivere nella piena 
realtà del concreto, e cioè non appunto non è che il fine di realizzare la vita nella sua pienezza 
e quindi nella solidarietà, con cui il concreto si presenta, tra le singole vite. Ma appunto questo 
fine è implicito nei singoli fini particolari e non esplicito. Ciò significa che nell’azione c’è più 
di quello che appare nei singoli fini particolari, che l’azione tende a qualche cosa che va oltre il 
singolo fine particolare e che essa parte da punti e movimenti che sono più profondi di quelli che 
appariscono alla immediata coscienza da cui nasce il particolare. Ora l’esigenza fondamentale 
dell’azione è di essere se stessa, di adeguarsi interamente a se stessa, di volere esplicitamente 
quello che vuole implicitamente: l’azione vale quando è diventata consapevole di quello che essa 
veramente è e contiene: essa raggiunge il suo valore quando raggiunge la verità di se stessa, vale 
a dire quando rende esplicite le profonde implicazioni che essa porta in sé. Poiché queste impli-
cazioni non esistono in genere […], così l’adeguazione dell’azione con se stessa deve avvenire 
nelle singole azioni: la esplicazione dell’implicito deve realizzarsi nella singola azione e come 
singola azione. E questa realizzazione è appunto l’esperienza giuridica». 
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understanding the limits of a brutal punishment like death which, instead of cal-
ming people and restoring tranquillity, increases fear.25

In conclusion, in Satta and Sciascia the greatest presentiment is to be part of 
a dream, of a broad vision, in which all the acts participate, in which the action of 
the individual is valid as unity and union.

But in this dialectic of individuals and community, of parts and powers, of 
commands and impositions, the only anchor of eternity, of substance, of integrity, 
both for the jurist and for the writer, both for legal science and for literature, is the 
autonomy of the only conscious act: the trial.
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HROMADNÉ ZVEŘEJŇOVÁNÍ 
SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 

Lukáš Králík
 

Abstract: The publication of all relevant verbatim texts of judicial decisions 
should be a substantial part of modern legal culture. The guarantee of public con-
trol of the judiciary, as well as the predictability and transparency of the judicial 
decision-making process form the fundamental reasons for need of electronic 
availability of judicial decisions texts. The possible unification of decision-ma-
king practice and its potentially higher quality support sufficiently the call for 
publicity of court decisions at lower court level. Even if we were not able to 
demonstrate empirically any possible increase in the quality of judicial decisi-
on-making as a consequence of eventual disclosure of lower court texts, general 
constitutional arguments for such practical action by the state administration of 
courts should prevail. In addition, one can argue with the reduction of the cost of 
making available the texts of the decisions required under special laws. The set 
standards of total electronic access to lower court decisions should be a routine 
part of the social and legal environment in the 21st century.

 
Abstrakt: Uveřejňování veškerých relevantních pravomocných textů soudních 
rozhodnutí by mělo být obvyklou součástí dnešní právní kultury. Záruka veřejné 
kontroly soudnictví, předvídatelnosti a transparentnosti procesu soudního rozho-
dování, stejně jako další možné sjednocování rozhodovací praxe a její potencio-
nálně vyšší kvalita, jsou dostatečně robustními důvody pro hromadné zveřejňování 
soudních rozhodnutí i na úrovni nižších soudních instancí. I pokud bychom ne-
byli schopni empiricky prokázat případné zvýšení kvality soudního rozhodování 
v důsledku eventuálního hromadného zveřejňování textů nižších soudů, měly by 
převládat obecné ústavní argumenty pro takovou praktickou činnost státní správy 
soudů. Vedle toho můžeme argumentovat i praktickým snižováním nákladů na 
zpřístupňování textů rozhodnutí vyžadovaných podle zvláštních zákonů. Nastí-
něné standardy totálního elektronického zpřístupňování textů rozhodnutí nižších 
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soudů by měly být rutinní a samozřejmou součástí společenského, resp. právního 
prostředí ve 21. století.

 
Keywords: case law, publication of case law, legal argumentation, judiciary, due 
process

 
Klíčová slova: soudní rozhodnutí, judikatura, publikace judikatury, právní argu-
mentace, spravedlivý proces

1. Úvod

Možnost seznámit se s výplody soudní rozhodovací praxe, resp. „totální“ do-
stupnost textů soudních rozhodnutí, by měla být samozřejmou součástí dnešní 
právní kultury. Všichni se pohybujeme v rámci právního systému a naše práva 
jsou v případech sporů obvykle nalézána před soudy. Transparentnost a veřejná 
kontrola soudní praxe, které jsou základními kameny právního státu, jsou v dneš-
ní digitální době nerozlučně propojeny s elektronizací.  

Elektronické zveřejňování pouze vybraných rozhodnutí nižších soudů již 
dnes nemůže stačit tempu práce s texty soudních rozhodnutí v praxi. Dříve mohli 
být praktikující právníci uspokojeni několika málo publikovanými judikáty, které 
jim byly prezentovány jako nejlepší výkladová praxe. Při současném velmi dyna-
mickém tempu tvorby a aplikace práva nemůžeme očekávat, že se průměrně pře-
mýšlející právník spokojí s několika málo vybranými a značně upravenými texty 
rozhodnutí které mu jsou dodávány skrze oficiální sbírky či soukromé časopisy 
nebo internetové portály. Nejpraktičtější přístup bude probrat si sám co největší 
masu textů a vyhodnotil si, jaké texty jsou pro potřeby jeho argumentace nejvý-
hodnější. Jelikož jsou rozhodnutí v dnešní době zpřístupňována ve formě elek-
tronických databází s nastavenými parametry vyhledávání, nemusíme se obávat 
případného zahlcení texty.

Základní výzkumnou otázkou by mohlo být v eventuálním empirickém pří-
stupu například, zda se s větší dostupností textů soudních rozhodnutí zvýší vy-
mahatelnost práva či kvalita a předvídatelnost soudního rozhodování. Zde ale 
zůstaneme u normativně-analytického přístupu a budeme se věnovat z hlediska 
pozitivního práva pouze českému právnímu rámci. Účelem bude tak spíše kon-
frontovat základní tezi o nutném zveřejňování všech relevantních textů soudních 
rozhodnutí s ústavními standardy a zákonným právním rámcem na jedné stra-
ně, s resortními interními předpisy či nelegislativními koncepčními materiály, 
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odbornými názory státních či veřejných institucí, samotné veřejnosti i reálnou 
situací na straně druhé.

Z komparativního hlediska může být alespoň přínosný i jednopřípadový 
pohled na normativní úpravu i faktický stav ve velmi příbuzném slovenském 
právním prostředí a porovnání s tím, jak se tam vypořádali se stejným právním 
i skutkovým stavem. Jelikož na úrovni vrcholných soudů je kompletní zpřístup-
ňování textů již realitou, bude pozornost logicky zaměřena na skupinu rozhod-
nutí nižších soudů. 

Předmětem této teze není požadavek na zveřejňování úplně všech výstupů 
soudů ve formě rozhodnutí. Je zřejmé, že například rozhodnutí vydaná pouze za 
účelem vedení samotného soudního řízení či i jiná rozhodnutí, kdy není v pod-
statě nijak argumentačně odůvodňován výrok soudu, nepřináší reálně žádnou 
přidanou hodnotu a není tak racionální volat po jejich zveřejňování. Stejně tak 
není předmětem požadavku i zveřejňování nepravomocných rozhodnutí. Otázka 
zpřístupňování pravomocných nebo nepravomocných rozhodnutí je spíše pro-
blém související s nárokem na přístup k informacím podle zvláštního zákona.

I když nemusíme najít v našem dnešním právním řádu jednoznačný zákon-
ný příkaz uveřejňovat všechna vydaná soudní rozhodnutí, můžeme vyvodit nut-
nost zpřístupňovat texty soudních rozhodnutí pro veřejnost již na ústavní úrovni. 
K praktickému naplňování procesu kompletního zveřejňování tak dochází na 
úrovni interních příkazů státní správy soudů, což může být dostatečným zákla-
dem, spolu s dodržováním interních instrukcí a případným rozšířením o povin-
nost zveřejňování veškerých pravomocných rozhodnutí.

2. Základní principy zveřejňování

Pokud bychom vycházeli z pozitivistického přístupu k problému hromadného 
zveřejňování soudních rozhodnutí a pohybovali se v rámci mantinelů našeho 
platného právního řádu, mohli bychom primární normativní rámec pro zveřejňo-
vání najít již v preambuli české ústavy, kdy občané jsou odhodláni řídit se vše-
mi osvědčenými principy právního státu.1 Jestliže za součást základů právního 
státu považujeme zajištění právní jistoty a předvídatelnosti soudního rozhodo-
vání, které zároveň jsou součástmi práva na spravedlivý proces garantovaného 
na ústavní úrovni, tak zveřejňování soudních rozhodnutí by mělo být nezbytnou 
součástí takového státu.

1 Preambule Ústavy České republiky, publ. pod č. 1/1993 Sb.
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Kontrola soudní praxe, její transparentnost či důvěryhodnost jsou zakotveny 
také přímo v ústavě, kdy např. lid vykonává státní moc prostřednictvím orgánů 
moci soudní.2 Za stejným účelem transparentnosti tak směřuje i ústavní poža-
davek na veřejnost soudního jednání a vyhlašování.3 Politickým právem je tak-
též právo na informace, včetně informací o výsledcích soudních řízení.4 Přístup 
k výplodům soudní moci se tak jeví nesporným již na ústavní rovině, bez ohledu 
na konkrétní pravidla nastavené na zákonné či dokonce podzákonné úrovni.5

Na zákonné úrovni je naplněním práva na informace konkrétní možnost žádat 
o poskytnutí informace o rozsudcích ve spojení s poměrně novým ustanovením 
o možnosti poskytnutí informací formou zveřejnění v elektronické podobě.6 I zá-
konodárce dodatečně seznal, že zveřejnění v elektronické podobě je konceptem, 
který zásadně zjednoduší procesy vymáhání informací od povinných subjektů 
a zásadně zrychlí proceduru poskytování informací včetně nemalého ušetření ná-
kladů.

Každopádně z hlediska pozitivistického musíme zdůraznit, že výslovný zá-
konný požadavek na zveřejňování textů soudních rozhodnutí v našem právním 
řádu obsažen není.

3. Hromadné zveřejňování vrcholných soudů

Na úrovni našich vrcholných soudů byla zavedena tradice zveřejňování veške-
rých soudních rozhodnutí v elektronické podobě na webových stránkách soudu 
poprvé na přelomu tisíciletí a průkopníkem se stal Nejvyšší soud, který začal 
zpřístupňovat na svých stránkách svá rozhodnutí od poloviny roku 2000.7 

V případě Nejvyššího správního soudu jsou rozhodnutí uveřejňována od října 
2005 na základě povinnosti plynoucí z jeho vnitřních předpisů. V anonymizova-
né podobě jsou zveřejňována elektronicky rozhodnutí tohoto soudu i rozhodnutí 

2 Čl. 1 Ústavy ČR.
3 Čl. 96 Ústavy ČR.
4 Čl. 17 Listiny základních práv a svobod, vyhl. pod č. 23/1991 Sb.
5 Více k obecným otázkám tvorby judikatury viz KRÁLÍK, L.: Tvorba a publikace judikatury. 

Právník, 2018, č. 9, s. 320-332.
6 § 4a a 4b ve spojení s § 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (účinné 

od 10. 9. 2015).
7 Na základě přelomového rozhodnutí tehdejší předsedkyně tak Nejvyšší soud zveřejňuje rozhod-

nutí občanskoprávního a obchodního kolegia již od 1. června 2000 a rozhodnutí trestního kolegia 
pak od 1. ledna 2002. Dostupné na internetu: http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.
nsf/web/Napoveda~Vyhledavanirozhodnuti~Napoveda___vyhledavani_rozhodnuti~ (navštíve-
no dne 31.07.2018).
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správních senátů krajských soudů z důvodů zlepšení veřejné kontroly výkonu 
soudnictví. 

Nejdříve začala být zveřejňovány online zejména všechny jeho rozsudky, 
usnesení rozšířených senátů, usnesení senátů pro rozhodování věcí volebních, 
věcí politických stran a politických hnutí a pro rozhodování o kompetenčních 
žalobách, usnesení zvláštního senátu a navíc i všechna usnesení, jimiž se přísluš-
né řízení končí.8 Později od počátku července 2010 byla přidána také rozhodnutí 
správních úseků krajských soudů, pokud byla poskytnuta těmito soudy. Ze záko-
na neplyne krajským soudům povinnost svá rozhodnutí poskytovat. I přesto kraj-
ské soudy zasílají již pravidelně rozhodnutí ve správních věcech, a to na základě 
dohod s vedením NSS.

Ústavní soud také zveřejňuje všechna svá rozhodnutí ve veřejné části databá-
ze NALUS, nerozhodne-li předseda Ústavního soudu jinak. Podrobná pravidla 
pro uveřejňování rozhodnutí má stanovit předseda soudu svým rozhodnutím.9

Iniciativa vrcholných soudů si zaslouží uznání a přispívají k naplňování prin-
cipů spojených s právním státem. Jsou ze zákona nadány pravomocí a zároveň 
povinností sjednocovat rozhodovací praxi. Z tohoto důvodu musí vydávat vý-
běrové oficiální sbírky rozhodnutí, kde publikují ale pouze vybraná rozhodnutí. 
Nad tuto zákonnou povinnost ale dobrovolně zveřejňují i svá další rozhodnutí.

4. Uveřejňování rozhodnutí nižších soudů

Judikatura nižších soudů nebývala v našem moderním právním prostředí tradičně 
příliš systematicky publikována. I první sbírky souborné judikatury z dob ra-
kousko-uherské monarchie či po vzniku republiky publikovaly v  drtivé většině 
jen rozhodnutí nejvyšších soudů, z nižších úrovní jich bylo zpracováno pro pu-
blikaci minimum. Publikace rozhodnutí nižších soudů probíhala v drtivé většině 
pouze v rámci aktivit soukromých nakladatelů či v odborném tisku. 

Například časopis Právník již od druhé poloviny 19. století přinášel zpra-
cované abstrakty ze soudních rozhodnutí zaslaná do redakce jednotlivými 

8 Podle § 38 Kancelářského a spisového řádu NSS, platném od 1. ledna 2007 a směrnice č. 3/2017 
(aktuálně platná verze od 1. července 2017). Dostupné na internetu:
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaBasicSearch&pageSource=0 (navštíveno 
dne 31.07.2018).

9 Jedná se o rozhodnutí v řízeních podle čl. 87 odst. 1 a 2 Ústavy, viz § 66 Kancelářského a spiso-
vého řádu Ústavního soudu, č. org. 74/13 (úplné znění od 10. 10. 2013). Dostupné na internetu:
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Vnitrni_predpisy/Aktualni/
uplne_zneni_KSR_k_10_10_2013.pdf (navštíveno dne 31.07.2018).
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praktikujícími právníky, kteří se dělili o své zkušenosti na úrovni jejich nejčas-
tější praxe, tj. rozhodovací činnosti okresních či krajských soudů.10 V době první 
republiky vycházely i některé specializované sbírky na rozhodnutí nižších soudů 
a vedle toho některé časopisy se specializovanými rubrikami.11 Dokonce i v době 
socialismu některé časopisy zprostředkovávaly omezeně rozhodnutí z různých 
stupňů soudní soustavy.12

I v dnešní době není příliš obvyklé publikovat upravená rozhodnutí nižších 
soudů. V oficiálních sbírkách nejvyšších českých soudů se objevují minimálně. 

5. Interní předpisy o zveřejňování

Od úrovně krajských soudů jsou dnes v obecném soudnictví zřizovány evidenční 
senáty mající za úkol zpracovávat a vybírat rozhodnutí do centrální evidence 
soudních rozhodnutí (včetně podřízených okresních soudů). Soudci mají povin-
nost označovat ve svých vnitřních elektronických systémech svá vložená rozhod-
nutí podle jejich významu a na základě stanovené úrovně jsou pak rozhodnutí 
selektována. 

Na úrovni interních předpisů v rámci justice (státní správy soudů) byla zave-
dena jednotná povinnost evidovat vybraná rozhodnutí nižších soudů v elektro-
nické podobě a vybraná rozhodnutí. Od roku 2003 začala být zařazována roz-
hodnutí nižších soudů do elektronického vnitřního evidenčního systému – vnitřní 
evidence soudu (neveřejná část obsahující vybraná rozhodnutí pro potřebu sou-
du) a centrální evidence soudních rozhodnutí, která obsahuje stejná rozhodnutí, 
ale byla přístupná všem soudům na centrálním serveru resortu.

Od roku 2011 byla centrální evidence soudních rozhodnutí zpřístupněna i ve-
řejnosti na internetových stránkách ministerstva.13  

10 Dalším časopisem publikujícím vybraná rozhodnutí nižších soudů ještě v době monarchie byly 
např. Zprávy právnické jednoty moravské, více např. KRÁLÍK, L.: Publikace soudních rozhod-
nutí v českém právním prostředí do roku 1918. Právněhistorické studie, 2013, č. 43, s. 248-278.

11 Jako např. Sbírka rozhodnutí vrchních a krajských soudů zemí České, Moravskoslezské,i Slo-
venské a Podkarpatskoruské ve věcech civilních. Z časopisů např. Juristen-Zeitung nebo Pracov-
ní právo s rubrikou Rozhodnutí nižších stolic, viz více např. KRÁLÍK, L.: Publikace soudních 
rozhodnutí po vzniku československého státu. Právněhistorické studie, 2016, č. 46/2, s. 35-54.

12 Viz KRÁLÍK, L.: Počátky a vývoj publikace soudních rozhodnutí v českém prostředí. In Právní 
rádce, 2016, č. 9, s. 68-71.

13 Vedení ministerstva spravedlnosti v roce 2011 přistoupilo k zásadnímu kroku v přístupu k ro-
zhodnutím nižších soudů a podle instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 15. března 2011  
č. 223/2010-OD-ST začala být nově zveřejňována vybraná rozhodnutí z této centrální evidence 
na internet, dostupná pro celou veřejnost, a to v databázi JUDIKATURA. Dostupné na internetu: 
http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/uvod  (navštíveno dne 31. 07. 2018). 
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Aktuálním problémem může být současný stav povinnosti evidovat a přede-
vším zpřístupňovat další, nové texty rozhodnutí v centrální databázi ministerstva. 
Podle dostupných údajů je zřejmé, že nepřibývá mnoho textů rozhodnutí nižších 
soudů a databáze není naplňována texty. Otázkou je, zda evidenční senáty podle 
své úvahy nemají dostatek zajímavých rozhodnutí k evidenci nebo není pouze 
plněna povinnost evidenčních senátů krajských soudů či samotného ministerstva 
přidávat vybraná rozhodnutí do databáze.14

Objevuje se tak v poslední době silněji i kritika například ze strany některých 
veřejných orgánů. Je poukazováno na neplnění povinnosti zveřejňovat vybraná 
rozhodnutí nižších soudů v databázi ministerstva spravedlnosti. Nejvýraznějším 
případem je konkrétní aktivita úřadu veřejného ochránce práv. V průběhu roku 
2017 po zveřejnění výroční zprávy bylo vyvoláno jednání s ministerstvem spra-
vedlnosti ohledně důsledného naplňování povinností o centrální evidenci soud-
ních rozhodnutí. Veřejná ochránkyně práv dokonce popsala stávající stav, kdy 
je mnohem více rozhodnutí dohledatelné v soukromých komerčních databázích 
než ve veřejné oficiální databázi ministerstva jako „…nesprávné, dokonce ne-
mravné.“ Tehdejší ministr spravedlnosti měl přislíbit nápravu neutěšeného stavu 
a probrat problém na poradě předsedů soudů, kdy by měla být přizvána i veřejná 
ochránkyně práv.15

Tento problém neúplného zveřejňování, resp. absence kompletního zveřejňo-
vání v současné době dosti rezonuje i v médiích či mezi odbornou veřejností.16 

Problém možná tkví v samotné nastavené koncepci zveřejňování pouze vy-
braných rozhodnutí. Je pochopitelné, že bylo primárně přistoupeno k tomuto 
systému z praktických důvodů, kdy soudy nebyly schopny kapacitně z různých 
příčin (především případné anonymizace) dodávat do databáze všechna roz-
hodnutí. Na druhou stranu je nezpochybnitelným faktem, že všechna rozhodnu-
tí jsou automaticky v rámci interních evidenčních systémů soudů vkládána do 

Více k nastoupené koncepci tehdejšího vedení ministerstva spravedlnosti, např. viz KORBEL, F. 
– MELZER, F.: Společenské a právní základy zveřejňování judikatury a způsoby jeho realizace. 
Právní rozhledy, 2011, číslo 9, s. 1-7.

14 Od roku 2011 bylo zveřejněno pouze 2 875 rozhodnutí, přičemž za rok 2015 to bylo pouhých  
75 rozhodnutí. Oproti tomu např. Nejvyšší správní soud měl ve stejném období ve své databázi 
cca 95 tisíc rozhodnutí, stav k roku 2016.

15 Viz Výroční zpráva ochránce za rok 2016, strana 57. Dostupné na internetu: https://www.ochran-
ce.cz/zpravy-o-cinnosti/zpravy-pro-poslaneckou-snemovnu (navštíveno dne 31.07.2018), v tis-
ku zprávu z dubna 2017 např. http://www.ceska-justice.cz/2017/04/soudy-maji-dle-sabatove-
-zverejnovat-vice-rozhodnuti-elektronicky/ (navštíveno dne 31.07.2018).

16 Viz např. anketa, kdy z oslovených 108 právníků se jich více než 83 % vyslovilo pro hromadné 
zveřejňování soudních rozhodnutí nižších soudů, blíže viz LÉKO, K.: Soudci by se pod lupou 
více snažili. Lidové noviny, rubrika Právo a justice, 2017, publikováno 17. 7. 2017, s. 5.
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elektronického systému a tedy pouze případná anonymizace a indexace brání 
kompletnímu zpřístupnění.

Dané překážky jsou ale v dnešní době elektronizace již pouze podružným 
argumentem a mělo by být přikročeno k dalšímu radikálnějšímu kroku, a to zve-
řejňování nejen rozhodnutí vybraných evidenčními senáty, ale i všech ostatních 
pravomocných rozhodnutí nižších soudů. 

6. Anonymizace

Již klasickým (a defacto jediným) argumentem proti automatickému uveřejňová-
ní všech rozhodnutí dlouhodobě opakovaně vznášeným zevnitř justice je velká 
časová a personální náročnost procesu případné anonymizace textů určených pro 
veřejné zobrazení na internetu. Na tomto důvodu v podstatě ztroskotala doposa-
vad veškerá snaha o automatické zveřejňování. 

S ohledem na aktuálně zesílenou normativní ochranu i na evropské úrovni je 
totiž hlavním protiargumentem pro paušální zveřejňování nutnost ochrany osob-
ních údajů. Otázka anonymizace si zaslouží po odborné stránce samostatné zpra-
cování, proto lze jen velmi stručně podotknout, že nemůže být zásadní překážkou 
procesu hromadného zveřejňování. Je nesporné, že anonymizace v rámci dosta-
tečné zákonné ochrany osobních údajů musí být prováděna, ale není to proces tak 
složitý, aby na druhé straně odůvodnil nezveřejňování (či zamezil zpřístupňová-
ní) textů všech soudních rozhodnutí online.

Prvním důvodem státní správy soudů proti plošnému automatickému zveřej-
ňování je právě ona případná finanční a především personální nákladnost souvi-
sející s technickým procesem zveřejňování, resp. anonymizace. Soustavná ano-
nymizace by údajně měla finanční a zároveň personální dopady, poněvadž při 
zejména její ruční variantě by musely být vyčleněny další osoby na tento proces. 

Jako související další důvod je zmiňována i samotná technická náročnost pro-
cesu anonymizace. Taková argumentace dává smysl pouze v případě, že by mís-
to ruční anonymizace byla použita strojová či elektronická softwarová metoda. 
V dnešní době je strojová varianta bezesporu zcela jedinou logickou volbou.

Ale i v případě případného pouze ručního zpracování není zásadním problé-
mem průběžně anonymizovat jednotlivé texty. Pokud jsou jasně nastavena dopře-
du v případě pravidla anonymizace, i ruční proces může poměrně velmi rychlý.17 

17 Pozn: podle osobních dlouholetých zkušeností autora z pozice hlavního editora právního infor-
mačního systému ASPI či z praxe v oddělení dokumentace a analytiky NSS není problémem 
ručně anonymizovat denně desítky soudních rozhodnutí jedinou osobou, pokud jsou nastaveny 
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Jak ukazuje praxe vrcholných soudů i sousední slovenská praxe, není problé-
mem v dnešní době nastavit procesy anonymizace tak, že probíhají velmi plynu-
le a nezatěžují nijak nadměrně aparát státní správy soudů či správních orgánů. 
Ostatně, kompletní elektronické zpřístupňování informací ze soudního spisu je 
zavedeno v českém prostředí na soudní úrovni již např. v rámci insolvenčních ří-
zení. Navíc, v době totálního rozšíření elektronizace do všech oblastí společnost 
skrze internetové stránky či sociální sítě a fungování sdílených softwarových 
platforem pro informace, není žádným problémem mít k dispozici jednoduchý 
softwarový anonymizátor, který by nahradil ruční anonymizaci.

7. Slovenský systém zveřejňování rozhodnutí

Vzhledem k opakovaným a resistentním argumentům zevnitř státní správy soudů 
se jeví nanejvýše vhodné použití komparativní metody. Nemohou být evidentně 
použity obvyklé argumenty proti relevanci komparací, jelikož se v tomto pří-
padě jedná o nejbližší příbuzný právní řád, kdy i pouze jednopřípadová studie 
může být dostatečná. Na sousedním Slovensku stále převládá právní řád, který 
má v mnoha oblastech stále totožné předpisy z doby federální a i nové předpisy 
vycházejí z obdobného právního rámce, právní kultury a analogických hodnoto-
vých přístupů.

Ve slovenském prostředí je obsažen analogický požadavek již na ústavní 
úrovni, kdy politickým právem je právo na informace a rozsudky se mají vyhla-
šovat veřejně.18

 Na zákonné rovině je jedním z právních základů publikace soudních roz-
hodnutí povinnost Nejvyššího soudu sjednocovat rozhodovací praxi, když má 
dbát o „jednotný výklad a jednotné používanie zákonov a iných všeobecne zá-
väzných právnych predpisov vlastnou rozhodovacou činnosťou a tým, že prijíma 
stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných práv-
nych predpisov a zverejňuje právoplatné súdne rozhodnutia zásadného významu 
v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“.19 
Jednotlivé prostředky sjednocování rozhodování soudů jsou analogické s českou 
právní úpravou.

jasné standardy či pravidla anonymizace. Většina textů soudních rozhodnutí se pohybuje přibliž-
ně v průměrném rozsahu 5 – 20 stran.

18 Čl. 26 odst. 1, resp. čl. 142 odst. 3 ústavního zákona č. 460/1992 Sb., Ústava Slovenskej repub-
liky.

19 § 8 odst. 3 zákona č. 757/2004 Z.z., o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Slovenský nejvyšší soud ve sbírce zveřejňuje stanoviska ke sjednocování vý-
kladů zákonů a dalších všeobecně závazných předpisů a zároveň zveřejňuje také 
vybraná rozhodnutí nejvyššího soudu či jiných soudů.Navíc má soud výslovnou 
povinnost také zveřejňovat již od roku 2005 sbírku rozhodnutí na internetu.20 
Stav je tak rozdílný oproti českému prostředí, kde nejvyšší soud i další vrcholné 
soudy ze zákona vydávají sbírku, ale její elektronickou verzi začaly až v nedávné 
době zpřístupňovat pouze na základě své vlastní iniciativy.

V rámci zákona o soudech byl zřízen Centrálny informačný systém súdnictva 
(jako informační systém veřejné správy. Do tohoto systému soudy a ministerstvo 
zpracovávají ve „veřejném zájmu“ informace týkající se soudních řízení.21 Po-
skytování nebo zpřístupňování údajů se může dít v elektronické podobě. 

Jako zvláštní nová zákonná povinnost bylo zavedeno od počátku roku 2012 
elektronické online zveřejňování soudních rozhodnutí. Soudy začaly mít povin-
nost zveřejňovat pravomocné rozhodnutí do 15 pracovních dní od právní moci 
nebo od jeho vyhotovení. Výjimka platí u neveřejných řízení a platebních roz-
kazů.22 

Jednotlivé soudy mají zákonnou povinnost zveřejňovat rozhodnutí ve věci 
samé, rozhodnutí končící řízení, rozhodnutí o předběžném opatření, rozhodnutí 
o odkladu vykonatelnosti správního rozhodnutí. Současně se zveřejněným ro-
zhodnutím ve věci samé nebo kterým se řízení končí, je nutno zveřejnit i všechna 
rozhodnutí vydané během tohoto řízení včetně těch zrušených, potvrzených nebo 
změněných soudem vyššího stupně či rozhodnutí, která ruší rozhodnutí nižších 
stupňů. Uveřejňují se i opravná usnesení.

Před zveřejněním jsou také anonymizovány nutné údaje, aby byla zabezpeče-
na ochrana práv a právem chráněných zájmů. Povinné elektronické zveřejňová-
ní nemá vliv na povinnost poskytovat texty rozhodnutí podle zvláštního zákona 
o přístupu k informacím. Po technické stránce zabezpečuje zveřejňování rozhod-
nutí ministerstvo spravedlnosti na svých webových stránkách. Je evidentní, že 
ve slovenské praxi proces anonymizace není žádnou překážkou v automatické 
zveřejňování, na rozdíl od české situace.

Vedle přístupu na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti – na 
portálu InfoSúd je databáze soudních rozhodnutí také dostupná zároveň skrze 
speciální elektronický systém. Slovenské ministerstvo spravedlnosti zavedlo 
elektronický systém Slov-lex již v roce 2006. Hlavním cílem projektu byla pů-
vodně autorizace textů právních předpisů v elektronické formě a postupné pový-
šení elektronické formy na závaznou prostřednictvím eLegislatívy. 

20 § 23 odst. 2 zákona č. 757/2004 Z.z., účinný od 30. 9. 2005
21 Viz § 79 zákona č. 757/2004 Z.z.
22 Viz § 82a zákona č. 757/2004 Z.z., ve znění účinném od 1. 1. 2012.
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Historickým důvodem pro zásadní krok k oficiální elektronizaci textů před-
pisů a soudních rozhodnutí na slovenské oficiální úrovni byla ostatně obdobná 
situace jako v současném českém prostředí. Informační systémy provozované 
Ministerstvem spravedlnosti SR, bezplatné internetové zdroje, jako i komerční 
systémy vykazovaly společný problém. Jimi poskytovaný obsah informací ne-
byl „státem garantovaný“ a adresáti práva (občané, podnikatelé, zaměstnanci, 
úředníci, tvůrci právních norem, národní i nadnárodní informační systémy) se při 
svém jednání na něj nemohou odvolávat. 

V rámci internetového portálu Slov-Lex stejnojmeného informačního systé-
mu jsou vyčleněny čtyři základní části. První částí je eZbierka, kde jsou zveřejně-
ny vyhlášené právní předpisy. Druhou oblastí se stala  eLegislatíva, kde funguje 
elektronický legislatívní proces schvalování právních předpisů. Jako třetí součást 
systému byla vyčleněna databáze Súdne rozhodnutia. Posledním podsystémem 
je pak Tezaurus – slovník pojmů se zdroji, definicemi a odkazy. Každý z těchto 
“komponentů” poskytuje rozdílné množství informací k životním situacím uži-
vatele spolu s pomocnými funkcionalitami pro zapojení veřejnosti do tvorby le-
gislativního procesu jako např. diskuse či připomínky veřejnosti.23 Část systému 
věnovaná soudním rozhodnutím je dále rozdělena na čtyři podskupiny nazvané: 
Judikáty súdov SR, Rozhodnutia všeobecných súdov SR, Rozhodnutia Európske-
ho súdu pre ĽP a Rozhodnutia súdneho dvora EÚ.

Na Slovensku je v současné době zveřejněno již více než 2,7 milionu rozhod-
nutí.24 Z těchto zkušeností by si odpovědné české orgány v rámci státní správy 
soudů, jako ministerstvo spravedlnosti a případně vedení soudů mohly vzít ná-
zornou inspiraci. Můžeme velmi názorně vidět, že ve skoro identickém soudním 
prostředí se stejnou historií a problémy nečiní hromadné zpřístupňování žádné 
zásadní problémy. 

Ve slovenském prostředí je jako hlavní účel zveřejňování všech pravomoc-
ných soudních rozhodnutí uvedeno především poskytování transparentních infor-
mací o činnosti soudů s cílem zefektivnit tok informací mezi soudy a odbornou 
a laickou veřejností. Je tak podpořena v úvodu vznesená teze o transparentnosti 
a předvídatelnosti jako základních součástech právního státu, které jsou provádě-
ny skrze zveřejňování rozhodnutí.

23 Viz Používateľská príručka – portál Slov-Lex (funkcionalita pre verejnosť), s. 8. Dostupné na in-
ternetu: https://www.slov-lex.sk/technicka-udrzba/-/asset_publisher/au8KAg8pNCH3/content/
prirucka-elegislativa (navštíveno dne 31.07.2018).

24 Uveřejněno elektronicky 2 730 136 soudních rozhodnutí všeobecných slovenských soudů. Do-
stupné na internetu: https://www.slov-lex.sk/vseobecne-sudy-sr (navštíveno dne 31. 07. 2018).
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8. Klady a zápory totálního zveřejňování

Z hlediska získaných poznatků z praxe můžeme shrnout a porovnat již známé 
důvody svědčící ve prospěch hromadného zveřejňování rozhodnutí. Jelikož jsou 
v dnešní době publikovány v podstatě všechna rozhodnutí vrcholných soudů, 
následná argumentace se tak bude týkat zejména pouze textů rozhodnutí nižších 
soudů.

Prvním z důvodů pro tzv. totální zveřejňování“, tedy automatické povinné 
zveřejňování všech pravomocných rozhodnutí nižších soudů, je možnost veřejné 
kontroly soudní rozhodovací praxe. Každý občan by měl možnost v případě jeho 
zájmů vyhledat si kterákoliv rozhodnutí a porovnat rozhodovací praxi. V obdob-
ných skutkových případech by například mohl porovnat aplikaci práva, způsob 
argumentace a odůvodňování. Kontrola soudní praxe, její transparentnost, důvě-
ryhodnost a předvídatelnost jako součásti právního státu jsou normativně zakot-
veny přímo v ústavě, kdy např. lid vykonává státní moc prostřednictvím orgánů 
moci soudní. Pak by tedy měl každý občan mít samozřejmě právo na přístup 
k výplodům takové soudní moci.

Za druhé, nejen občané, ale i soudci samotní by si mohli porovnávat své vý-
tvory s ostatními kolegy. V rámci určitého „konkurenčního boje“, resp. zdravého 
soutěžení v obdobných případech by pak mohli být motivováni ještě lépe argu-
mentovat a odůvodňovat, resp. srozumitelněji podávat právo. Větší srozumitel-
ností textů by se zvýšila celková kvalita výstupů. Dnes totiž mohou soudci hřešit 
na to, že jejich výtvory se většinou dostanou do rukou pouze jednotlivých účast-
níků, právních zástupců či nadřízených soudů. Soudci by pak pod touto „lupou“ 
veřejnosti i kolegů byli motivováni k lepším výkonům.

Třetím důvodem pro hromadné zveřejňování může být argument, kdy celko-
vým zpřístupněním by byla plněna funkce (zatím příslušná pouze nejvyšším sou-
dům) sjednocování soudního rozhodování. Soudci či jiní právníci z různých částí 
země by mohli navzájem porovnávat soudní texty vydávané na úrovni okresních 
a krajských soudů i s texty vrcholných soudů, které jsou již v současnosti kom-
pletně uveřejňovány. 

Dalším podpůrným argumentem pro zpřístupnění textů nižších soudů může 
být neotřesitelná skutečnost, kdy nižší soudy mají nejblíže k společenské den-
ní realitě. Mohou tak nejrychleji podávat výklad nově kodifikovaného platného 
práva, což je největším kladem pro právní praxi. Pokud bychom měli čekat na 
sjednocující výklad vrcholného soudu, mohli bychom se dočkat až za mnoho let.

Nejen meritorní rozhodnutí, ale i další rozhodnutí mohou být velmi inspiru-
jící pro právní praxi. Je praktické vědět, jak se jednotlivé soudy vypořádávají 
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v denní praxi s různými situacemi a instituty, jako např. předběžná opatření nebo 
odkladné účinky.25

Jako poslední argumentační podpora při plédování za zpřístupnění textů veš-
kerých relevantních textů soudních rozhodnutí mohou být i určité obavy z proce-
su výběrové publikace oficiálních sbírek či jiných soukromých zdrojů právních 
informací, kdy nemusí být vždy publikovány nejvhodnější texty a může hrát roli 
i subjektivní hledisko výběru.

Dodatečným důvodem může například ještě být čistě ekonomický přístup 
a užití principu řádného hospodáře ze strany státní správy soudů. Pokud bychom 
například prokázali aktuální zvyšování počtu žádostí o poskytnutí informací pod-
le zvláštního zákona, mohli bychom argumentovat také zásadním ušetřením ná-
kladů na zpřístupňování textů rozhodnutí jednotlivým žadatelům v případě, kdy 
by texty byly automaticky vyvěšovány na internetových stránkách a žadatelé by 
pak neměli důvod zvláště vyžadovat takové texty.

Opačným důvodům volajícím proti takovému hromadnému zveřejňovaní 
jako obvykle vévodí výsadní argument o nutné ochraně osobních údajů skrze 
anonymizaci, s kterým jsme se vypořádali již výše.

Dalším hlasem přicházejícím zevnitř justice bývá eventuální obava narušení 
její nezávislosti. Eventuální možnost posuzování kvality soudních výstupů laic-
kým prvkem by nemusela přispívat ke kultivaci právního (justičního) prostředí, 
ale mohla by mít opačné důsledky. Na soudnictví by případně mělo být nahlíženo 
jako na specializovaný a uzavřený systém s dostatečnými vlastními vnitřními 
kontrolními mechanismy. Tento přístup ale odporuje již zmíněnému prvku veřej-
né kontroly výkonu státní moci skrze soudní orgány.

Častým argumentem proti paušálnímu zveřejňování těchto rozhodnutí může 
být i určitá obava ze zahlcenosti velkým množstvím textů judikatury a ještě vět-
ší potřeby rešerše. I toto může být obava poněkud nepochopitelná, jelikož již 
dnes máme právě díky elektronickému zpřístupňování mnohem širší nabídku 
soudních rozhodnutí než dříve a nepůsobí to v praxi zásadní problémy. Každý 
si může vyhodnotit relevanci vyjádřeného názoru. Naopak, právě větší výběr by 
měl umožnit nalezení příhodnějšího právního názoru v jiném rozhodnutí. 

Zřejmě nejzásadnějším argumentem proti paušálnímu zveřejňování rozhod-
nutí okresních, krajských či vrchních soudů je legitimita, resp. určitá „váha“ 
těchto instancí.  Soudy této úrovně nemají za úkol sjednocovat soudní praxi, 

25 V praxi si to nedávno uvědomil např. Nejvyšší správní soud a zpřístupnil na počátku června 
2018 elektronicky veškerá dříve nezveřejněná usnesení o přiznání odkladného účinku (cca  
1500 rozhodnutí), celkově v databázi zveřejněné více než 123.000 záznamů. Dostupné na in-
ternetu: http://www.nssoud.cz/Nejvyssi-spravni-soud-doplnil-zpetne-webovou-databazi-svych-
-rozhodnuti-o-stovky-rozhodnuti/art/21577?tre_id=135 (navštíveno dne 31. 07. 2018).
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na rozdíl od těch nejvyšších. Argumentace názorem vysloveným v odůvodnění 
nižšího soudu musí mít menší přesvědčovací schopnost. Ale pokud nemůžeme 
dohledat rozhodnutí vyššího soudu, můžeme být rádi za alespoň nějaký vyřčený 
názor a výklad. Ten může být ostatně velmi dobře vyjádřen a vyargumentován 
a mít i použitelný obecnější přesah.

Posledním občas zmiňovaným protidůvodem v otázce hromadného zveřejňo-
vání může být tzv. zahlcenost. Vzhledem k tomu, že hovoříme pouze o zpřístup-
ňování digitalizovaných textů, které jsou dostupné skrze elektronické databáze 
na veřejných sítích internetu, je takový argument poněkud lichý. Každá, i sebe-
primitivnější databáze má nastaveny indexované základní vyhledávací paramet-
ry. Vyhledáváme v databázích skrze námi zvolené a zadané parametry jako jsou 
např. stupně či jména soudů, data vydání a především rejstříky s hesly. Jestliže 
jsme schopni zvládnout alespoň bazální zadání indexačních parametrů ve vyhle-
dávací masce, nemusíme se obávat masových výsledků rešerše.

9. Závěr

Uveřejňování veškerých relevantních pravomocných textů soudních rozhodnutí 
by mělo být obvyklou součástí dnešní právní kultury. Záruka veřejné kontroly 
soudnictví, předvídatelnosti a transparentnosti procesu soudního rozhodování, 
stejně jako další možné sjednocování rozhodovací praxe a její potencionálně 
vyšší kvalita jsou dostatečně robustními důvody pro hromadné zveřejňování 
soudních rozhodnutí i na úrovni nižších soudních instancí. I pokud bychom ne-
byli schopni empiricky prokázat případné zvýšení kvality soudního rozhodování 
v důsledku eventuálního hromadného zveřejňování textů nižších soudů, stále by 
měly převládat obecné ústavní argumenty pro takovou praktickou činnost státní 
správy soudů. Vedle toho můžeme argumentovat i praktickým snižováním nákla-
dů na zpřístupňování textů rozhodnutí vyžadovaných podle zvláštních zákonů.

V současné době v českém právním řádu není výslovně stanovena zákonná 
povinnost zveřejňovat texty rozhodnutí nižších soudů. Z pohledu racionálního 
a minimalistického přístupu k tvorbě právních předpisů není třeba ani takovou 
zákonnou povinnost zapracovat do našeho právního řádu, pokud budou dostateč-
ně upraveny a především naplňovány povinnosti stanovené interními předpisy 
v rámci státní správy soudů.

Nastíněné standardy totálního elektronického zpřístupňování textů rozhodnu-
tí nižších soudů by měly být rutinní a samozřejmou součástí společenského, resp. 
právního prostředí ve 21. století. Elektronické databáze s indexačními parametry 
řeší i problém případné zahlcenosti jednotlivými texty rozhodnutí. 
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Abstract: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 
Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the pro-
cessing of personal data and on the free movement of such data, repealing Di-
rective 95/46 / EC applies from 25 May 2018. Dubious statements are presented 
in connection with this legal act in public debates. The ambition of the article is 
to analyze the seven myths that surround the provisions and application of this 
legislation.

 
Abstrakt: 25. mája 2018 sa začalo uplatňovať Nariadenie Európskeho parla-
mentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES. Vo verejných diskusiách často zaznievajú dubiózne 
výroky týkajúce sa tohto právneho aktu. Ambíciou článku je analyzovať sedem 
mýtov, ktoré okolo ustanovení a aplikácie tohto právneho predpisu panujú.

 
Keywords: mýty, GDPR, osobné údaje, spracúvanie osobných údajov

 
Kľúčové slová: mythbusting, GDPR, personal data, processing of personal data

1. Úvod

Problematika ochrany osobných údajov, prípadne ochrany súkromia, dnes re-
zonuje viac ako inokedy. Dôvodom je prijatie reformného balíka na úrovni Eu-
rópskej únie, ktorý upravuje danú oblasť. V prvom rade bolo prijaté Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fy-
zických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto úda-
jov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako Nariadenie alebo GDPR), 
ktoré je účinné od 25. mája 2018. Druhým právnym aktom prijatým v rámci 
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diskutovaného reformného balíka je Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osob-
ných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sank-
cií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 
2008/977/SVV (ďalej ako Policajná smernica). Z pohľadu zamerania predkla-
daného príspevku je pozornosť upriamená na Nariadenie, keďže má charakter 
všeobecného právneho predpisu. Policajná smernica je špecifický nástroj, ktorý 
ustanovuje pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov prí-
slušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, od-
haľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií, vrátane ochra-
ny pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takémuto ohrozeniu.

V čase tesne pred účinnosťou GDPR sa či už v praxi alebo aj v teoretickej ro-
vine objavili „zaručené“ tipy ako k ochrane osobných údajov pristúpiť. V rámci 
verejnej diskusie často zaznievali určité výroky, ktoré nemožno označiť za cel-
kom pravdivé a v súlade s tým, čo je ustanovené v Nariadení, prípadne v iných 
právnych predpisoch či judikatúre. Predkladaný článok si kladie za úlohu posúdiť 
pravdivosť siedmich výrokov, ktoré v diskusiách zaznievajú dodnes. Ťažiskovou 
metódou pre potreby tohto článku je predovšetkým analýza príslušnej legislatívy, 
judikatúry a soft law.

2. 7 mýtov o GDPR

V tejto časti predkladaného príspevku postupne autor analyzuje sedem najčastej-
šie sa vyskytujúcich výrokov týkajúcich sa Nariadenia. Konkrétne budú posúde-
né nasledovné výroky:
1. GDPR predstavuje revolúciu v oblasti ochrany osobných údajov.
2. Každá informácia je osobným údajom.
3. Na každé spracúvanie osobných údajov je potrebný súhlas.
4. Všetky údaje je potrebné ihneď po použití vymazať.
5. Profilovanie je zakázané a je rizikovou spracovateľskou operáciou. 
6. Za každý bezpečnostný incident uloží dozorný orgán pokutu. 
7. Pre stredných a malých podnikateľov znamená GDPR likvidáciu.1

1 Výroky vybral autor podľa svojho subjektívneho uváženia.
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2.1 GDPR predstavuje revolúciu v oblasti ochrany 
osobných údajov

Ochrana osobných údajov má svoje miesto v medzinárodnom meradle už de-
saťročia. V prvom rade možno hovoriť o dokumentoch, ktoré upravujú proble-
matiku ľudských práv a v rôznej podobe upravujú právo na súkromie, resp. právo 
na ochranu osobných údajov.2 V týchto súvislostiach je ale osobitne dôležité po-
zrieť sa na multilaterálne medzinárodné zmluvy upravujúce špecifickú regulá-
ciu ochrany osobných údajov. Ak sa zameriame na európsky kontinent, prvým 
medzinárodným právnym aktom je dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jed-
notlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (Dohovor). Účelom 
Dohovoru je zabezpečiť pre každého jednotlivca na území každej strany Doho-
voru rešpektovanie jeho práv a základných slobôd, najmä práva na súkromie pri 
automatizovanom spracovaní osobných údajov o ňom, a to bez ohľadu na jeho 
štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu. Pôsobnosť Dohovoru sa vzťahuje tak na 
verejný ako aj súkromný sektor. Prednedávnom Rada Európy otvorila moderni-
zovanú verziu Dohovoru na pristúpenie novým štátom a súčasne text upravila 
v súlade s medzinárodnými štandardami ochrany súkromia a vývojom informač-
ných a komunikačných technológií.3 Možno zhrnúť, že Dohovor poskytuje akýsi 
minimálny štandard ochrany osobných údajov, ktorý by mal obsahovať každý 
právny akt upravujúci danú oblasť pristupujúcim štátom Dohovoru.

Na úrovni Európskej únie bola dlho v platnosti smernica Európskeho parla-
mentu a Rady (EÚ) 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Smernica). Vzhľadom na to, že 
išlo o smernicu, ktorá vyžaduje implementáciu do právneho poriadku členského 
štátu, dochádzalo k odlišnej interpretácii jej ustanovení a aplikovaniu národných 
právnych úprav. Napriek tomu Smernica predstavovala relevantný právny ná-
stroj regulácie osobných údajov a mnohé z jej ustanovení sú súčasťou GDPR, 
pričom došlo k ich spresneniu alebo úprave vzhľadom na vývoj informačných 
technológií a predovšetkým internetu. Do Nariadenia boli prirodzene pridané aj 
nové inštitúty (napr. špecificky navrhnutá a štandardná ochrana osobných úda-
jov, posúdenie vplyvu na ochranu údajov, definície biometrických údajov alebo 
údajov o zdravotnom stave atď.) a GDPR prebralo aj niektoré inštitúty, ktoré 
boli upravené v inej legislatíve (napr. nahlasovanie bezpečnostných incidentov 

2 Pozri článok 7 Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd alebo článok 7 a 8 Char-
ty základných práv EÚ.

3 K definícií informačných a komunikačných technológií pozri ANDRAŠKO, J. : Elektronický 
občiansky preukaz a iné spôsoby autentifikácie pri prístupe k elektronickým službám verejnej 
správy In QUAERE 2017 [elektronický zdroj]. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017, s. 235.
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už bolo súčasťou smernice o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách, 
tzv. e-Privacy). 

Vzhľadom na vyššie uvedené tak nemožno hovoriť o revolúcii v oblasti osob-
ných údajov, keďže revolúcia vyžaduje zásadnú zmenu, ktorá reálne nenastala. 
Vhodnejšie sa javí konštatovať, že GDPR predstavuje evolúciu v oblasti ochrany 
osobných údajov, keďže len podmieňuje a pridáva práva a povinnosti pri spra-
cúvaní osobných údajov. 

2.2 Každá informácia je osobným údajom

Celá problematika ochrany osobných údajov vrátane jej právnej úpravy oscilu-
je okolo pojmu osobný údaj. Považujeme za nevyhnutné poznamenať, že či už 
v médiách alebo aj pri akademických debatách zaznieva veta „osobný údaj nado-
všetko“. V rámci tejto state si za úlohu kladieme analyzovať, čo vlastne možno 
za osobný údaj považovať a čo už osobným údajom nie je.
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo iden-
tifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú 
možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, 
ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo 
odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, 
genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej 
osoby.4 Pracovná skupina čl. 29 vo svojom usmernení5 vymedzuje tri čiastkové 
aspekty, ktoré musia byť kumulatívne splnené, aby išlo o osobný údaj. Osobným 
údajom je:
a) akákoľvek informácia
b) týkajúca sa
c) identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

Akákoľvek informácia znamená, že sa nemusí nevyhnutne jednať o informá-
ciu týkajúcu sa súkromia dotknutých osôb. Navyše, je absolútne irelevantné, na 
akom médiu sa informácia nachádza (kresba v piesku, multimediálny nosič, na-
hrávka hlasu alebo papier).

Informácia, ktorá sa týka dotknutej osoby sa môže vzťahovať na obsah o dot-
knutej osobe (napr. narodený v Bratislave), účel, keď osobné údaje sú spracúvané 
s cieľom hodnotenia vplyvu na dotknuté osoby (napr. číslo ISIC karty, s ktorým 
je prepojený bankový účet na automatické obnovenie kreditného konta). Treťou 

4 Pozri článok 4 bod 1 GDPR.
5 Article 29 Working Party (2007), Opinion 4/2007 on the concept of personal data, s. 22.
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situáciou je, keď sa informácia týka výsledku. V tomto prípade spracovateľská 
operácia vedie k určitému dopadu na dátový subjekt, napr. to, že sa niekedy jed-
notlivec zabudne odhlásiť z operačného systému pri opustení pracoviska môže 
znamenať, že dotknutá osoba trpí Alzheimerovou chorobou.

Najkomplikovanejším aspektom definície osobného údaju je ale to, či osoba 
je identifikovaná alebo identifikovateľná. Identifikovaná osoba je osoba, ktorú 
môžeme priamo určiť na základe dostupných údajov a nie sú potrebné dodatočné 
informácie na jej identifikovanie ako jednotlivca. Problém ale môže nastať pri 
hodnotení identifikovateľnosti dotknutej osoby. Identifikovateľnosť znamená, 
že o dotknutej osobe máme nejaké informácie, ale na jej úspešnú identifikáciu 
potrebujeme dodatočné dáta. „Na určenie toho, či je fyzická osoba identifikova-
teľná, by sa mali brať do úvahy všetky prostriedky, pri ktorých existuje primera-
ná pravdepodobnosť, že ich prevádzkovateľ alebo akákoľvek iná osoba využije, 
napríklad osobitným výberom, na priamu alebo nepriamu identifikáciu fyzickej 
osoby. Na zistenie toho, či je primerane pravdepodobné, že sa prostriedky pou-
žijú na identifikáciu fyzickej osoby, by sa mali zohľadniť všetky objektívne fak-
tory, ako sú náklady a čas potrebný na identifikáciu so zreteľom na technológiu 
dostupnú v čase spracúvania, ako aj na technologický vývoj.“6 To, kedy je identi-
fikovateľnosť osoby primerane pravdepodobná, judikoval Súdny dvor Európskej 
únie (SDEÚ) v prípade Patrick Breyer v Spolková republika Nemecko.7 Skutkovo 
tento prípad spočíval v tom, že štátne orgány Spolkovej republiky Nemecko ako 
prevádzkovatelia portálov ponúkajúcich verejné služby spracúvali okrem iného 
aj dynamické IP adresy návštevníkov týchto webových sídel. Tieto IP adresy ná-
sledne uchovávali s odôvodnením, že v prípade kybernetických útokov je možné 
na základe dožiadania od policajných zložiek zistiť konkrétnu osobu, ktorá sa 
„skrýva“ pod IP adresou. SDEÚ v tomto prípade posudzoval, či fakt, že ak tre-
tia strana (v tomto prípade poskytovateľ internetového pripojenia) má možnosť 
identifikácie jednotlivca, ale nemá ju samotný prevádzkovateľ webového sídla, 
je postačujúcim na to, aby prevádzkovateľ webového sídla mohol považovať IP 
adresy za osobné údaje. Z diskutovaného judikátu vyplýva, že „hoci vnútroštátny 
súd vo svojom návrhu na začatie prejudiciálneho rozhodnutia spresnil, že ne-
mecké právo neumožňuje poskytovateľovi internetového pripojenia priamo odo-
vzdať poskytovateľovi online mediálnych služieb ďalšie informácie potrebné na 
identifikáciu dotknutej osoby, javí sa však – čo musí overiť vnútroštátny súd –,  
že existujú právne prostriedky umožňujúce poskytovateľovi online mediálnych 
služieb obrátiť sa – najmä v prípade počítačových útokov – na príslušný or-
gán, aby tento orgán podnikol kroky potrebné na získanie daných informácií od 

6 Recitál 26 GDPR.
7 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-582/14, Breyer a Nemecko.
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poskytovateľa internetového pripojenia a na začatie trestných stíhaní.“8 To zna-
mená, že Súdny dvor Európskej únie vyložil test primeranej pravdepodobnosti 
ako test legálnosti identifikácie. 

Na základe vyššie uvedeného tak vyplýva, že samostatná informácia ako taká 
môže a nemusí byť osobným údajom. Ak by sme mali napr. zoznam rodných čí-
sel na papieri, nevedeli by sme bez ďalšieho zistiť, ktorých jednotlivcov sa rodné 
čísla týkajú. Iná situácia by ale nastala, ak by rodné čísla mali k dispozícii orgány 
činné v trestnom konaní, ktoré disponujú databázami obyvateľov a majú do nich 
autorizovaný prístup. Pre tieto zložky by už o osobné údaje išlo.

Výrok, že každá informácia je osobným údajom preto hodnotíme ako ne-
pravdivý, keďže to, či je informácia osobným údajom, bude vždy závisieť od 
konkrétneho prípadu a konkrétnych okolností.  

2.3 Na každé spracúvanie osobných údajov je 
potrebný súhlas

Každé spracúvanie osobných údajov musí byť zákonné. Túto požiadavku vy-
jadruje zásada zákonnosti, ktorá ustanovuje, že osobné údaje musia byť spra-
cúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej 
osobe.9 Zákonné spracúvanie osobných údajov je také spracúvanie, pri ktorom 
prevádzkovateľ disponuje právnym základom.10 Zjednodušene, právny základ je 
akési zmocnenie (oprávnenie), o ktoré sa musí opierať každá spracovateľská ope-
rácia a bez tohto právneho základu je spracúvanie osobných údajov nezákonné. 
Nariadenie obsahuje taxatívny výpočet právnych základov v článku 6 ods. 1, 
ktorými sú:
a) súhlas;
b) plnenie zmluvy;
c) zákonná povinnosť;
d) ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej osoby;
e) splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej 

moci zverenej prevádzkovateľovi; a
f) oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Ako je evidentné, súhlas je iba jeden zo šiestich právnych základov, ktoré 
ustanovuje Nariadenie. V praxi je najčastejšie používaným právnym základom 

8 Bod 47 rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C-582/14, Breyer a Nemecko.
9 Článok 5 ods.1 písm. a) GDPR.
10 Viď článok 6 GDPR.
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plnenie zákonnej povinnosti. Ilustrovať to možno na príklade vedenia zdra-
votnej dokumentácie poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. § 18 zákona  
č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytova-
ním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustano-
vuje, že „poskytovateľ (zdravotnej starostlivosti) je povinný údaje zo zdravotnej 
dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade s týmto zákonom  
a osobitným predpisom.“ Navyše, tento zákon výslovne upravuje, že  súhlas do-
tknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravot-
nej dokumentácie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom nevyžaduje.11 
To znamená, že ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracúva osobné údaje 
o svojich pacientoch, nemusí na to mať nevyhnutne súhlas podľa GDPR, ale tieto 
údaje spracúva vzhľadom na svoju zákonnú povinnosť. Ďalším príkladom môže 
byť nákup knihy online cez e-shop, kde predávajúci potrebuje dodať objednaný 
tovar na určitú adresu. Na tento účel taktiež potrebuje spracúvať osobné údaje 
kupujúceho, ale nerobí to na základe súhlasu. Predávajúci spracúva osobné údaje 
na základe toho, že je to nevyhnutné na splnenie zmluvných povinností – kúpa 
a dodanie tovaru. 

V podmienkach Slovenskej republiky bol súhlas často vnímaný ako privile-
govanejší právny základ oproti ostatným. Tento úzus bol spôsobený nešťastnou 
formuláciou a juxtapozíciou ustanovení upravujúcich právne základy v starom 
zákone č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, ktorý najprv ustanovoval, že na 
spracúvanie osobných údajov je potrebný súhlas a následne vymenoval derogá-
cie, kedy sa súhlas nevyžaduje (ostatných päť právnych základov). Podľa GDPR 
sú však právne základy rovnocenné a súhlas je v praxi najkrehkejším právnym 
základom, keďže ním plne disponuje dotknutá osoba a kedykoľvek ho môže od-
volať. Súhlas je v praxi často používaným právnym základom na priame mar-
ketingové účely (napr. posielanie newslettra) alebo pri účasti v spotrebiteľských 
súťažiach. 

Vzhľadom na vyššie uvedené tak hodnotíme výrok ako nepravdivý, keďže na 
spracúvanie osobných údajov možno využiť šesť právnych základov a súhlas je 
len jedným z nich.

11 § 18 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskyto-
vaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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2.4 Všetky údaje je potrebné ihneď po použití 
vymazať

Zásada minimalizácie uchovávania reflektuje potrebu uchovávania osobných 
údajov vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, 
kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje 
sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie 
vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štati-
stické účely (v súlade s článkom 89 ods. 1 GDPR) za predpokladu prijatia prime-
raných technických a organizačných opatrení.  Predmetnú zásadu bližšie rozvíja 
Recitál 39, v ktorom zákonodarca akcentuje „obdobie, počas ktorého sa tieto 
osobné údaje uchovávajú, bolo obmedzené na nevyhnutný rozsah“ a stanovenie 
lehoty na „vymazanie alebo pravidelné preskúmanie.“ Zjednodušene povedané, 
osoba, ktorá spracúva osobné údaje je oprávnená s nimi pracovať a vykonávať 
spracovateľské operácie dovtedy, dokým existuje účel (a právny základ). Napr. 
zamestnanec poskytuje svojmu zamestnávateľovi osobné údaje na účely uzavre-
tia pracovnoprávnej zmluvy a výkonu pracovných povinností. Právnym zákla-
dom je spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie povinností zo 
zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pričom týmito povinnosťami je 
napr. vyplácanie mzdy zamestnancovi alebo doručovanie písomnosti na adresu 
zamestnanca. V prípade, keď pracovný pomer ale skončí, nemusí to automaticky 
znamenať, že zamestnávateľ je povinný bezodkladne údaje získané na tento účel 
vymazať. Predmetné údaje môže ďalej spracúvať na iné účely a na iných práv-
nych základoch napr. vymáhanie svojich práv, ak by sa zistilo, že zamestnanec 
počas pracovného pomeru poškodil majetok zamestnávateľa alebo v nedostatoč-
nej miere plnil svoje pracovné úlohy, čo sa prejavilo až po skončení pracovného 
pomeru. Taktiež by zamestnávateľ mohol tieto údaje uchovávať z dôvodu aké-
hokoľvek potenciálneho sporu z pracovnej zmluvy. V tomto prípade by tak išlo 
o spracúvanie osobných údajov už nie na právnom základe uzavretia (pracovnej) 
zmluvy ale na základe oprávnených záujmov, ktoré sleduje zamestnávateľ podľa 
článku 6 ods. 1 písm. f) GPDR. 

V tomto kontexte je navyše osobitne dôležité zvýrazniť možnosť osobné úda-
je napr. pseudonymizovať a spracúvať na účely archivácie vo verejnom záujme, 
na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa 
článku 89 ods. 1 GDPR. 

Vzhľadom na vyššie uvedené preto nie je pravda, že prevádzkovateľ prípadne 
sprostredkovateľ je ex lege povinný osobné údaje vymazať po ich použití. Môže 
ich použiť aj na ďalšie účely na iných právnych základoch. Z tohto dôvodu hod-
notíme diskutovaný výrok za nepravdivý.
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2.5 Profilovanie je zakázané a je rizikovou 
spracovateľskou operáciou

Profilovanie je jednou z najdiskutovanejších tém týkajúcich sa Nariadenia. 
V rámci legislatívneho procesu prijatia GDPR zaznievali aj hlasy, ktoré chceli 
profilovanie ako také zakázať úplne. Prijal sa ale určitý konsenzus, ktorý je ana-
lyzovaný v tejto stati. 

Článok 4 ods. 4 GDPR vymedzuje profilovanie ako „akúkoľvek formu auto-
matizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto 
osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fy-
zickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzic-
kej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, 
osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo 
pohybom.“ Pracovná skupina čl. 2912 vymedzila 3 faktory vyššie uvedenej de-
finície a to: (i) automatizované spracúvanie, (ii) osobných údajov (iii) s cieľom 
vyhodnotenia určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby.

Inými slovami, profilovanie je proces, ktorý môže zahŕňať sériu štatistických 
dedukcií, často za účelom vytvorenia predpokladov (predikcií) ohľadom jednot-
livcov za použitia rôznych údajov o podobných dátových subjektoch. Za pro-
filovanie môže byť považované aj jednoduché hodnotenie, resp. klasifikovanie 
atribútov dotknutej osoby ako napr. vek, pohlavie alebo výška. Takýto záver je 
možný napriek tomu, že v takomto prípade sa nejedná o predikcie.13 Laicky, pro-
filovanie znamená získanie informácií o jednotlivcovi (prípadne skupine ľudí) 
a vyhodnocovanie ich čŕt alebo vzorcov správania s cieľom „zaškatuľkovať“ ich 
do určitej skupiny alebo/a vykonať predikciu resp. hodnotenie napr. o schopnos-
tiach, záujmoch, zvyklostiach a pravdepodobnom správaní.

Samotné Nariadenie pracuje niekedy s pojmom profilovania zmätočným spô-
sobom a často sa zamieňa s automatizovaným rozhodnutím. Napr. čl. 22 ods. 1 
GDPR ustanovuje, že „dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahova-
lo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrá-
tane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne 
významne ovplyvňujú.“ Z dikcie tohto ustanovenia teda vyplýva, že profilovanie 
nemožno stotožniť s automatizovaným rozhodovaním, a preto ani profilovanie 
nemožno ako také považovať za rizikovejšiu spracovateľskú operáciu (na rozdiel 
od automatizovaného rozhodovania). Výnimkou, kedy profilovanie spôsobuje 

12 Article 29 Data Protection Working Party Guidelines on Automated individual decision-making 
and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 adopted on 3 October 2017.

13 Tamže.
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špecifické právne následky sú iba situácie vymedzené v článku 21 GDPR, podľa 
ktorého má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osob-
ných údajov na právnych základoch verejného záujmu a oprávneného záujmu 
vrátane namietania proti profilovaniu a práva kedykoľvek namietať proti spra-
cúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania 
v rozsahu, v akom s týmto spracúvaním súvisí. 

To, že profilovanie nielen nie je plošne zakázané, ale nemožno ho ani pova-
žovať za rizikovejšiu spracovateľskú operáciu je možné vyčítať aj z recitálu 72  
Nariadenia: „Na profilovanie sa vzťahujú pravidlá stanovené v tomto nariadení 
upravujúce spracúvanie osobných údajov, ako napríklad právne dôvody spra-
cúvania alebo zásady ochrany údajov. Európsky výbor pre ochranu údajov,  
zriadený týmto nariadením (ďalej len „výbor“), by mal mať možnosť vydať v tej-
to súvislosti usmernenie.“

Vzhľadom na vyššie uvedené je preto možné konštatovať, že profilovanie nie 
je v GDPR zakázané a vo väčšine prípadov sa s touto spracovateľskou operáciou 
nespájajú osobitné práva a povinnosti prevádzkovateľov a dotknutých osôb.

2.6 Za každý bezpečnostný incident dozorný orgán 
uloží pokutu

Nariadenie pridáva povinnosť prevádzkovateľov (sprostredkovateľov) nahlaso-
vať tzv. porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu prípadne dotknu-
tej osobe. Porušenie ochrany osobných údajov znamená „porušenie bezpečnosti, 
ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neopráv-
nenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak 
spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.“14 Porušenie ochrany osobných 
údajov môže mať tri podoby: (a) porušenie dôvernosti napr. neautorizovaný 
prístup alebo náhodné zverejnenie osobných údajov, (b) porušenie integrity napr. 
manipulácia s osobnými údajmi po kvalitatívnej stránke a (c) porušenie dostup-
nosti napr. odopretie prístupu k osobným údajom alebo ich zničenie. Súhrnne, 
vyššie uvedené činnosti môžu byť posúdené ako bezpečnostný incident. 

Ak sa niektorá z vyššie uvedených situácií vyskytne, neznamená to automa-
ticky, že dozorný orgán uloží prevádzkovateľovi správnu pokutu. Nie je objektív-
ne možné absolútne predchádzať bezpečnostným incidentom a zlyhaniu ľudské-
ho faktora či bezpečnostnej technológie. Dozorný orgán v prvom rade preskúma 
bezpečnostný incident a posúdi, či naozaj došlo k porušeniu GDPR, prípadne 

14 Článok 4 bod 12 GDPR.
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národnej právnej úpravy. Pri tomto posúdení zohľadní najmä skutočnosti uvede-
né v článku 83 ods. 2 GDPR, napr. či išlo o úmysel alebo nedbanlivosť, kategórie 
dozorných orgánov, ktoré unikli, prípadne mieru spolupráce s dozorným orgá-
nom. Navyše, dozorné orgány disponujú aj miernejšími opatreniami, ktoré môžu 
prevádzkovateľovi uložiť ako napr. upozornenie, napomenutie či nariadenia špe-
cifických činností prípadne odňatie certifikácie.15 

V žiadnom prípade tak nemožno konštatovať, že za každý bezpečnostný inci-
dent uloží dozorný orgán správnu pokutu. K dispozícii totiž má aj miernejšie opa-
trenia na zmiernenie a nápravu situácie u prevádzkovateľa. Navyše, nie všetky 
bezpečnostné incidenty musia byť nevyhnutne zavinené „laxnosťou“ prevádz-
kovateľa.

2.7 Pre stredných a malých podnikateľov GDPR 
znamená likvidáciu

Často zaznieva, že súlad s GDPR môže znamenať likvidáciu pre malých a stred-
ných podnikateľov. Článok 32 ods. 1, ktorý upravuje bezpečnosť spracúvania 
osobných údajov, ustanovuje, že „prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú so 
zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, roz-
sah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou 
a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a orga-
nizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto rizi-
ku.“ Tieto opatrenia môžu zahŕňať napr. pseudonymizáciu a šifrovanie osobných 
údajov; schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť 
systémov spracúvania a služieb; schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných 
údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu a proces 
pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a or-
ganizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania. 

GDPR je technologicky neutrálny predpis. To znamená, že neupravuje spra-
cúvanie osobných údajov konkrétnou technológiu a taktiež nepodmieňuje bez-
pečnosť spracúvania osobných údajov reštriktívne vymedzenými technikami. Je 
teda iba na prevádzkovateľovi (sprostredkovateľovi), aké bezpečnostné opatre-
nia si vyberie a implementuje. Samozrejme, je rozdiel medzi prevádzkovateľom 
celosvetovej sociálnej siete s miliardou užívateľov a malým podnikateľom s kli-
entelou z jedného okresu. Kde v jednom prípade nemusí stačiť uzatvárateľná 
miestnosť so serverom, môže byť dostačujúcim bezpečnostným opatrením pri 

15 Bližšie pozri článok 58 ods. 2 GDPR.
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inom prevádzkovateľovi. Navyše, dezignovanie zodpovednej osoby alebo po-
vinnosť vykonať posúdenie vplyvu bude pri malých a stredných podnikateľov 
ojedinelým prípadom. Vedenie záznamov o spracovateľských operáciách nemô-
že byť považované za akúsi „likvidačnú“ povinnosť, ale predstavuje len základné 
povinnosti pre vedenie dokumentácie na preukazovanie súladu s Nariadením.

Ďalším argumentom v tejto diskusii býva potenciálna výška uložených sank-
cií. Po novom môže dozorný orgán uložiť sankciu až do výšky 20 000 000 EUR, 
alebo v prípade podniku až do výšky 4 % celkového svetového ročného obratu 
za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia. Prirodzene, 
nemožno očakávať, že dozorné orgány začnú od 25. mája 2018 ukladať malým 
a stredným podnikateľom pri každom porušení Nariadenia miliónové pokuty. 
Správne sankcie v takej výške by prichádzali do úvahy pri nezákonnom spra-
cúvaní osobných údajov o desiatkach tisícov dotknutých osôb.  

Z týchto dôvodov preto nie je možné vo všeobecnosti konštatovať, že GDPR 
bude likvidáciou pre malých a stredných podnikateľov.   

3. Záver

Cieľom predkladaného príspevku bolo analyzovať niektoré z mýtov, ktoré panu-
jú okolo Nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa aplikuje od 25. 5. 2018. 
Autor dúfa, že čitateľovi objasnil aspoň základné postuláty, na ktorých GDPR 
stojí a padá a relevantne prispel do diskusie analýzou konkrétnych ustanovení 
a faktami. 
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Abstract: The contribution is focused on the States´ obligations under internatio-
nal law in the field of combating corruption and money laundering, the related ac-
tivities of international organizations and consequences for national legal orders. 
The contribution analyses the proposed amendment to the Czech criminal code 
presented in 2017 and compares the existing and forthcoming Czech legislation 
on the criminalization of money laundering with existing French regulation. 

 
Abstrakt: Tématem příspěvku jsou mezinárodní závazky v oblasti boje proti 
korupci a legalizaci výnosů z trestné činnosti, z nich plynoucí činnost mezinárod-
ních organizací a konsekvence pro vnitrostátní právní řády. Příspěvek analyzuje 
návrh novely českého trestního zákoníku předložený v roce 2017 a komparuje 
stávající i navrhovanou českou právní úpravu stíhání praní špinavých peněz s do-
stupnou francouzskou úpravou. 

 
Keywords: MONEYVAL, FATF, criminalization of money laundering, Czech 
criminal code, French criminal code

 
Klíčová slova: MONEYVAL, FATF, kriminalizace legalizace výnosů z trestné 
činnosti, český trestní zákoník, francouzský trestní zákoník

1. Úvod 

V současné společnosti jsou všudypřítomné nežádoucí jevy korupce a praní špi-
navých peněz neboli legalizace výnosů z trestné činnosti, které mají významné 
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trestně-právní dopady. Ekonomická realita si žádá provedení efektivních práv-
ních a legislativních opatření v oblasti kriminalizace korupčního a legalizačního 
jednání na národní úrovni. Intenzivní potřeba států bojovat proti praní špinavých 
peněz se objevila v důsledku obchodu s drogami, současný rozvoj elektronických 
a internetových platebních služeb dále činí z legalizační kriminality závažný a fi-
nančně významný problém, který je nutno řešit koordinovaně na globální úrovni.  
Evropské státy se shodly na přijetí mezinárodních standardů vtělených do úmluv 
Rady Evropy, a tak je nutné, aby se jimi řídila i vnitrostátní legislativa smluv-
ních států. Tématem tohoto příspěvku bude novela trestního zákoníku, která byla 
zpracovaná v ČR v roce 2017 v návaznosti na doporučení Výboru expertů pro 
hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady 
Evropy a komparace s platnou právní úpravou ve Francii. 

2. Mezinárodní závazky v oblasti boje 
proti korupci, praní špinavých peněz 
a financování terorismu 

Mezinárodní smlouvy v oblasti boje proti korupci a legalizaci výnosů z trestné 
činnosti mají za cíl především posílit a strukturovat spolupráci národních vyšet-
řovacích orgánů a soudů tak, aby se co nejvíce překonaly překážky spočívající 
v obtížném dokazování této trestné činnosti v případech, kdy finanční prostředky 
jsou uloženy na bankovních účtech v jiných jurisdikcích. Překážku představu-
je také povinnost mlčenlivosti a bankovní tajemství. Tento problém odstraňují 
nově přijímaná pravidla o systematické výměně informací při správě daní.1 Podle 
statistiky OSN činí dlouhodobý podíl legalizovaných výnosů z trestné činnosti 
2 - 5 % světového HDP, tedy 0,8 - 2 triliony USD.2  Pokud jde o statistická data 
vztahující se přímo k ČR, tam lze čerpat z analýzy Státního zastupitelství, která 
uvádí, že legalizační trestná činnost představuje ročně podíl na celkové krimina-
litě ve výši cca 0,2 %. Státní zastupitelství v ČR celkem projednávají ročně asi 
500 - 700 takových případů.3

1 Mezinárodní spolupráce v oblasti daní. Dostupné na internetu: http://www.mfcr.cz/cs/legislati-
va/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani (navštíveno dne 10.11.2017). 

2 Money-Laundering and Globalization. United Nations Office on Drugs and Crime. Dostupné 
na internetu: http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html (navštíveno 
dne 9.11.2017).

3 Analýza SZ - Podkladové informace k národnímu hodnocení rizik praní peněz a financo-
vání terorismu za státní zastupitelství. Příloha zprávy č. 5.10. Č.j. 1 SPR 70/2015. Dostup-
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Tabulka 1:  Přehled mezinárodních smluv v oblasti boje proti korupci, praní 
špinavých peněz a financování terorismu 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, 
UN Treaty Series 

Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a finan-
cování terorismu (The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money 
Laundering Measures and the Financing of Terrorism – MONEYVAL,4 dále jen 
„Výbor“) je stálým monitorujícím orgánem Rady Evropy. Jeho úkolem je posu-
zovat dodržování a efektivní provádění mezinárodně platných norem proti legali-
zaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na národní úrovni. S tímto 
cílem vydává Výbor doporučení členským státům, a to prostřednictvím jejich 
vzájemného hodnocení (mutual evaluations, peer review) včetně posuzování do-
saženého pokroku na základě přijatých zpráv Výboru. Výbor byl založen roku 
1997 a při své činnosti se řídí statutem zakotveným v rezoluci, přijaté na zasedání 
Výboru ministrů Rady Evropy v říjnu 2010.5 Jedná se o organizačně nezávislý 

né na internetu: http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadCompo-
nent-1830718990/1489152816_cs_priloha-materialu-510.pdf (navštíveno dne 10.11.2017), s. 7. 

4 Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Finan-
cing of Terrorism. Dostupné na internetu: https://www.coe.int/en/web/moneyval (navštíveno dne 
9.11.2017).

5 Resolution CM/Res(2010)12 on the Statute of the Committee of Experts on the Evaluation of 
Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) (Adopted 
by the Committee of Ministers on 13 October 2010 at the 1095th meeting of the Ministers’ 
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mechanismus, který je při své činnosti odpovědný přímo Výboru ministrů Rady 
Evropy. 

V pořadí již čtvrtá návštěva expertů Výboru MONEYVAL v ČR proběhla 
v květnu 2010 (první dvě proběhly v roce 2001 a třetí roku 2005).6 Výsledkem 
byla komplexní hodnotící zpráva.7  Mezinárodní hodnotitelé přistupovali k ČR 
poměrně kriticky a vyslovili několik doporučení s neuspokojivým stavem plnění. 
Přestože ze strany ČR bylo argumentováno, že stávající právní úprava naplňuje 
a převyšuje požadavky mezinárodních úmluv, hodnotící zpráva konstatuje, že 
formální provedení není dostačující. Důležité je posouzení praktického působení 
právní úpravy, tedy jak se tato úprava odráží v judikatuře soudů a jak se daří na 
jejím základě odhalovat, stíhat a trestat trestné činy. Počet odhalených případů 
a jejich podíl na veškeré kriminalitě v jednom státě má tak mnohem vyšší vypo-
vídací hodnotu než mezinárodní komparace, neboť v kontextu jiného právního 
řádu a společenských podmínek může stejné slovní znění trestního zákona za-
fungovat jinak a vést k jiné efektivitě postihu daných trestných činů. Ideálním 
stavem by samozřejmě měl být stejný trestní postih ve všech členských státech, 
aby se pachatelům nemohlo vyplatit vybírat si účelově určité země k provádění 
své nelegální činnosti. 

Doporučení vyslovená Výborem MONEYVAL jsou postavena na hodnocení 
souladu s odbornými doporučeními v oblasti předcházení korupce, praní špina-
vých peněz a nelegálních pohybů finančních prostředků v rámci platebního sty-
ku, které formuluje organizace Financial Action Task Force (FATF).8 Byla za-
ložena v návaznosti na summit G-7 v Paříži roku 1989. Jedná se o samostatnou 
mezivládní organizaci sdružující zástupce členských států, nejde o expertní útvar 
v rámci jiné instituce jako v případě výše zmíněného Výboru. FATF má nyní  
37 členů, včetně Evropské komise, 2 pozorovatele a mnoho přidružených mezi-
národních institucí. Členem FATF nicméně není Česká republika ani Slovensko. 

První doporučení vhodných opatření proti praní špinavých peněz byla FATF 
vydána už v roce 1990, následovalo několik dalších, v roce 2012 pak byl ucelený 

Deputies). Dostupné na internetu: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectI-
d=09000016805ce2da (navštíveno dne 9.11.2017). 

6 Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing 
of Terrorism – Czech Republic. Dostupné na internetu: https://www.coe.int/en/web/moneyval/
jurisdictions/czech_republic (navštíveno dne 9.11.2017).

7 Report on Fourth Assessment Visit Anti-Money Laundering and Combating the Financing of 
Terrorism CZECH REPUBLIC, 12 April 2011, [2011] Committee of experts on the evaluation 
of anti-money laundering measures and the financing of terrorism (MONEYVAL). Dostupné na 
internetu: http://rm.coe.int/report-on-fourth-assessment-visit-anti-money-laundering-and-com-
bating-/1680715f78 (navštíveno dne 9.11.2017).

8 Financial Action Task Force (FATF). Dostupné na internetu: http://www.fatf-gafi.org/about/ (na-
vštíveno dne 8.11.2017).
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soubor doporučení aktualizován s ohledem na globální dimenzi a integritu fi-
nančních trhů a zároveň nutnost reagovat na nové hrozby (zbraně hromadného 
ničení, kybernetická bezpečnost, financování terorismu).9 FATF také hodnotí im-
plementaci doporučení ve členských státech a efektivitu přijatých opatření na 
národní úrovni. Ve spolupráci s dalšími mezinárodními institucemi se snaží chrá-
nit mezinárodní finanční systém před zneužíváním. V ČR pracuje na realizaci 
doporučení FATF především Finanční analytický úřad, což je nezávislá instituce 
státní správy, která vznikla organizačním oddělením od Ministerstva financí ČR.

3. Návrh novely českého trestního zákoníku

V kontextu mezinárodních závazků a vyjádřených doporučení předložilo Mini-
sterstvo spravedlnosti ČR jako gestor předpisu do mezirezortního připomínko-
vého řízení návrh novely trestního zákoníku,10 která má za cíl zajištění souladu 
právního stavu s mezinárodně vyžadovanými standardy. 

Dalším důvodem pro novelu jsou závazky ze členství ČR v EU a povinnost 
implementace evropských norem do národního právního řádu. Implementační 
lhůta do dne 8. září 2018 právě běží u směrnice 2017/541/EU ze dne 15. března 
2017 o boji proti terorismu, která nahradila dřívější rámcové rozhodnutí. V sou-
časné době se také projednává návrh evropské směrnice o boji proti praní peněz 
prostředky trestního práva, která přinese prohloubení harmonizace národních 
trestně-právních úprav. Mezi poměrně nové předpisy patří i směrnice 2014/42/EU  
ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné čin-
nosti v Evropské unii. 

Předkládaná novela trestního zákoníku (zákona č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 
2009) reaguje především na doporučení Výboru, které je zacílené na zpřesnění 
a jednoznačné vymezení skutkových podstat postihujících praní špinavých peněz. 
V současnosti je toto jednání stíháno prostřednictvím několika trestných činů: 
podílnictví (§ 214 TZ), které postihuje ukrytí, převedení nebo užívání věci zís-
kané trestnou činností; nadržování (§ 366 TZ) spočívající v pomáhání pachateli, 

9 International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Prolife-
ration - The FATF Recommendations - February 2012 - Updated October 2016. Dostupné na internetu:   
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendati-
ons.pdf (navštíveno dne 9.11.2017).  

10 Název materiálu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a některé další zákony, č.j. předkladatele Ministerstvo spravedlnosti 
736/2016-LO, datum autorizace 15.8.2017. Dostupné na internetu: https://apps.odok.cz/vekle-
p-detail?pid=KORNAPDADPTW (navštíveno dne 8.11.2017).
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aby unikl trestnímu stíhání; a samotná legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216 
TZ), kde jde o zastírání původu věci nebo usilování o to, aby bylo podstatně 
ztíženo nebo znemožněno zjištění jejího původu. Zastření původu věci znamená 
záměrné utajování nebo účelové měnění a zkreslování informací o původu věci. 
Pachatel jedná v úmyslu vzbudit klamné zdání, že věc nebo majetkový prospěch 
byl získán v souladu se zákonem.11 

Nově mají být veškeré výše zmíněné aspekty praní špinavých peněz (tj. např. 
přeměny a převody majetku, zastírání a utajení majetku, držení a přechovávání 
nezákonně získaného majetku) zastřešeny jednou skutkovou podstatou, a to nově 
formulovaným trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti v úmyslné 
i nedbalostní variantě. U úmyslné legalizace bude trestná i její příprava. Nedba-
lost bude spočívat v tom, že pachatel svou nedbalostí umožní, že k trestnému 
jednání dojde.  

Nový trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti přinese také větší soulad 
s úpravou zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, který definuje v § 3 odst. 1 legalizaci 
výnosů z trestné činnosti jako: „jednání sledující zakrytí nezákonného původu ja-
kékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, 
že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem.“

Novela má dále zavést definici „nástroje z trestné činnosti“ a „výnosu z trest-
né činnosti.“ Nástrojem trestné činnosti se rozumí věc, která byla určena nebo 
užita ke spáchání trestného činu, včetně plodů a užitků. Výnosem z trestného 
činu je jakákoli ekonomická výhoda pocházející z trestné činnosti. Zde je patr-
né napojení na dikci zákona proti praní špinavých peněz. Bezprostřední výnos 
z trestného činu je věc získaná trestným činem nebo jako odměna za něj, včet-
ně plodů a užitků, zprostředkovaným výnosem pak je věc, která byla získána 
či přeměněna za bezprostřední výnos nebo její pomocí byl bezprostřední výnos 
zhodnocen. Zavedení vysvětlení těchto dvou pojmů do obecné části trestního 
zákoníku lze uvítat, protože to přispěje k větší přehlednosti souvisejících usta-
novení trestního zákoníku a trestního řádu, kde zmizí opakované vysvětlování 
téhož – např. u propadnutí věci, zabrání věci nebo věci důležité pro trestní řízení. 

Stíhání korupčního jednání bude nově přísnější v tom ohledu, že bude stí-
hána i nepřímá korupce ve všech formách úplatkářství. Zatímco dosud je pouze 
u trestného činu přijetí úplatku (§ 331 TZ) trestný ten, kdo tak učiní „sám nebo 
prostřednictvím jiného,“ nově má být „prostřednictvím jiného“ trestné i podplá-
cení (§ 332 TZ) a nepřímé úplatkářství (§ 333 TZ), tj. požadování nebo přijímání 
úplatků za to, že pachatel bude svým vlivem působit na jiný subjekt. 

11 FRYŠTÁK, M. et. al.: Trestní právo hmotné – zvláštní část. 1. vydání. Ostrava: Key Publishing, 
s.r.o., 2015, s. 61. 
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Další změnou bude zpřísnění existujících skutkových podstat trestných činů 
postihujících předkládání nepravdivých a padělaných důkazů v trestním řízení. 
Jde o trestné činy křivého obvinění (§ 345 TZ), křivé výpovědi a nepravdivého 
znaleckého posudku (§ 346 TZ), křivého tlumočení (§ 347 TZ). Kromě navýšení 
trestních sazeb zde dochází k většímu zapojení peněžitých trestů, což je třeba 
hodnotit pozitivně jako vhodné opatření s ohledem na finanční aspekty trestného 
jednání. Kromě toho bude zaveden nový trestný čin maření spravedlnosti, spočí-
vající v příslibu, nabídce nebo poskytnutí neoprávněné výhody s cílem navádět 
k falešnému svědectví před soudem nebo k předkládání padělaného nebo pozmě-
něného důkazu. Jednání materiálně představující návod bude tedy kriminalizová-
no jako samostatný trestný čin. Dnešní trestní právo stíhá pouze předložení kla-
mavého nebo padělaného znaleckého posudku nebo veřejné listiny, u soukromé 
listiny to nemá přímé trestně-právní konsekvence. 

S předloženou novelou trestního zákoníku je spjata také novela trestního řádu, 
která zavede nové opatření: možnost pro orgány činné v trestním řízení nařídit 
dočasné uchování počítačových dat subjektu, který je má k dispozici. Opatření 
bude obnášet pouze povinnost zachování dat v nezměněné podobě, znemožně-
ní přístupu k nim a zajištění, aby nedošlo k rozšíření informace o tom, že bylo 
uvedené opatření přijato ve vztahu k těmto datům. Povinným subjektem může 
být např. banka nebo platební instituce. Uvedené opatření v mezinárodním styku 
bude upraveno také v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest-
ních (zákoně č. 104/2013 Sb.). Účinnost novely nebyla zatím pevně stanovena, 
bude záležet na průběhu legislativního procesu. Počítá se s předložením návrhu 
ke schválení nové vládě ke konci roku 2017 (po volbách do PSP ČR, které pro-
běhly v říjnu 2017). 

4. Komparace s trestně-právní úpravou 
legalizace výnosů z trestné činnosti  
ve Francii 

Praní špinavých peněz neboli legalizace výnosů z trestné činnosti (le blanchi-
ment) je upraveno spolu s podílnictvím (le recel). Úprava je ve francouzském 
trestním zákoníku12 a trestním řádu.13 Praní špinavých peněz zahrnuje ve své 

12 Code pénal. Dostupné na internetu: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do? cidTex-
te=LEGITEXT000006070719 (navštíveno dne 8.11.2017).

13 Code de procédure pénale. Dostupné na internetu: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do? cidTexte=LEGITEXT000006071154 (navštíveno dne 8.11.2017).
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skutkové podstatě širší škálu trestných jednání, která není pokryta podílnictvím. 
Oba tyto trestné činy postihují formu pomoci, která byla poskytnuta pachateli 
jiného trestného činu. Jsou konstruovány jako tzv. infraction de conséquence,14 
což znamená, že jsou důsledkem nějakého dříve spáchaného hlavního trestného 
činu15 a od něj se odvozuje trestnost činu následného. 

Pokud se původní trestný čin objektivně stal, ale nebyl potrestán pro důvody 
na straně osoby pachatele (např. nebyl dopaden, měl diplomatickou imunitu nebo 
nebylo prokázáno zavinění), pak je možno stíhat i následné trestné činy. Pokud se 
nicméně původní trestný čin podle práva nestal (např. došlo k vyhlášení amnestie 
nebo ke změně trestního zákona ve prospěch pachatele), pak je dán důvod pro 
beztrestnost i u činu následného.16 To je obdobné jako rozdíl mezi hmotně-právní 
beztrestností a procesní nestíhatelností v českém trestním právu. 

Praní špinavých peněz je upraveno v ustanovení čl. 324 trestního zákoníku 
v rámci úpravy trestných činů proti věcem (proti majetku – les biens). Skutková 
podstata zahrnuje zaprvé lživé či klamavé prokazování původu majetku či pří-
jmů pachatele trestného činu, který z nich měl přímý nebo nepřímý majetkový 
prospěch, a zadruhé přínos či pomoc při umístění, zakrytí či přeměně takového 
výsledku trestného činu, tedy poskytování určitých služeb pachateli. Pojetí věcí 
je velmi široké, zahrnuje věci hmotné i nehmotné, movité i nemovité, také listiny 
osvědčující věcné právo (např. cenné papíry) a rovněž nepřímo získané příjmy 
v rámci řetězce. Obdobně jako v ČR, také ve Francii je trestné i neinformování 
o tom, že tyto trestné činy páchá někdo jiný. Praní špinavých peněz je ve Francii 
úmyslným trestným činem a trestný je i jeho pokus. 

Podle ustanovení čl. 324-1-1 se příjmy a majetek považují za přímý nebo 
nepřímý výsledek trestného činu, pokud materiální, právní nebo finanční okol-
nosti dané transakce nemohou mít jiné vysvětlení, než je zakrytí původu nebo 
skutečného vlastníka příjmů či majetku. Tato presumpce trestnosti byla zavedena 
novelou přijatou ke konci roku 2013 s cílem zpřísnění zákonné úpravy a zvýšení 
efektivity postihu.17  

14 Existují ještě trestné činy zprostředkující (tzv. infractions de moyen), které samy o sobě umožní 
pachateli nelegální majetkový prospěch, jako např. korupční jednání nebo obchodování s vli-
vem. 

15 Hlavní trestný čin musí patřit do jedné ze dvou závažnějších kategorií trestných činů (crime nebo 
délit), nestačí ta nejméně závažná (contravention). 

16 MAISTRE DU CHAMBON, P. – LEPAGE, A. – SALOMON, R.: Droit pénal des affaires.  
4. vydání. Paříž: Lexis Nexis, 2015, s. 150-151; VÉRON, M.: La double nature du blanchiment 
: délit de conséquence et infraction autonome. Dostupné na internetu: http://www.lexisnexis.
fr/droit-document/article/droit-penal/09-2012/117_PS_DPN_DPN1209CM00117.htm#.WgR-
fq9iWyUk  (navštíveno dne 8.11.2017).

17 LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la gran-
de délinquance économique et financière. Dostupné na internetu: https://www.legifrance.gouv.
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Podle judikatury francouzského Nejvyššího soudu (la Cour de cassation) je 
ustáleným právním názorem, že pachatel původního trestného činu může být 
rovněž stíhán za praní špinavých peněz ve vztahu k výsledkům původního trest-
ného činu.18 To v české právní úpravě není možné, neboť platí obecná zásada, že 
u trestných činů jako je podílnictví a nadržování je souběh se základními (hlavní-
mi) trestnými činy, které těmto trestným činům předcházejí, z povahy věci vylou-
čen.19 Vzhledem k tomu, že totéž neplatí ve francouzském právu pro trestný čin 
podílnictví (le recel), lze se domnívat, že taková zákonná úprava bude motivací 
pro soudce, aby se v případě nejasností přiklonili spíše k právní kvalifikaci trest-
ného činu praní špinavých peněz než podílnictví.20 

Pokud jde o sankce, praní špinavých peněz ve Francii se trestá pětiletým od-
nětím osobní svobody a peněžitým trestem ve výši 375 000 EUR, přičemž kvali-
fikovaná skutková podstata je trestná deseti lety za mřížemi a peněžitým trestem 
750 000 EUR. Mezi přitěžující okolnosti patří pokračování v trestném činu nebo 
jeho páchání při výkonu odborného povolání či v rámci organizované skupiny. 
Vhodnou inspirací pro naši úpravu je výrazný akcent na finanční rovinu potres-
tání, neboť právě tak může dojít k účinnému postihu nežádoucích společenských 
důsledků tohoto druhu kriminality. Lze hodnotit pozitivně, že předkládaná no-
vela doplňuje peněžité tresty do několika ustanovení českého trestního zákoní-
ku – křivého obvinění (§ 345 TZ), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého 
posudku (§ 346 TZ), křivého tlumočení (§ 347 TZ). 

Promlčení je upraveno ve francouzském trestním řádu (čl. 8) a obdobně jako 
u nás je promlčecí doba určena závažností jednotlivých trestných činů. Praní 
špinavých peněz se promlčuje v době tří let a je nerozhodné, zda mezitím došlo 
k promlčení původního trestného činu. Trestný čin legalizace výnosů z trestné 
činnosti podle navrhované novely českého trestního zákoníku má kromě zá-
kladní skutkové podstaty s trestem do čtyř let odnětí svobody několik odstup-
ňovaných kvalifikovaných skutkových podstat, přičemž ta nejpřísnější z nich je 

fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=040E60B92394632243C2720576B27159.tplgfr34s_2?-
cidTexte=JORFTEXT000028278976&idArticle=LEGIARTI000028280655&dateTex-
te=20171109&categorieLien=id#LEGIARTI000028280655 (navštíveno dne 9.11.2017). 

18 DUFLOT, S.: L'auteur d'un délit peut également être poursuivi pour le blanchiment  
du produit retiré de son activité illicite. Produits financiers (Jurisprudence) 8.3.2004. Dostup-
né na internetu http://www.legalnewspublic.fr/index.php?option=com_content&view=artic-
le&id=118007 (navštíveno dne 8.11. 2017).

19 BRUNA, E.: K diskusi o subjektu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. In Bulle-
tin advokacie. 10.6.2015. Dostupné na internetu: http://www.bulletin-advokacie.cz/k-diskusi-o-
-subjektu-trestneho-cinu-legalizace-vynosu-z-trestne-cinnosti?browser=mobi (navštíveno dne 
9.11.2017). 

20 MAISTRE DU CHAMBON, P. – LEPAGE, A. – SALOMON, R.: Droit pénal des affaires.  
4. vydání. Paříž: Lexis Nexis, 2015, s. 151. 
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zvlášť závažným zločinem (horní hranice trestní sazby je stanovena na deset let).  
Uplatňují se také peněžité tresty a u závažnějších forem trest propadnutí majetku, 
což je vhodné s ohledem na finanční konsekvence legalizační kriminality. Délka 
promlčecí doby je podle § 34 TZ odstupňována podle trestní sazby trestného 
činu. 

5. Závěr

Z komparace trestně-právní úpravy dvou zemí vyplývá, že mezinárodní monito-
rovací mechanismy přistupují k hodnocení jednotlivých členských států individu-
álně s ohledem na realitu implementace hmotně-právního vymezení skutkových 
podstat trestných činů v praktických případech. S ohledem na nastíněnou právní 
úpravu ve Francii, kde najdeme trestné činy praní špinavých peněz a podílnictví 
vedle sebe, lze se jen důvodně domnívat, že Výbor MONEYVAL by Francii vy-
slovil obdobná doporučení jako České republice, co se týče paralelní existence 
více trestných činů pokrývajících legalizační trestnou činnost, nicméně Francie 
není členem MONEYVAL. 
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MÝTUS RACIONÁLNEHO 
NORMOT VORCU V SLOVENSKOM 

ÚSTAVNOM SYSTÉME (?)

Vincent Bujňák1

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
 

Abstract: The assumption of rational legislator is applied in law to interpret va-
gue legal norms. The article deals with a question of credibility of this assumpti-
on in the Slovak constitutional order, taking into account the existence of specific 
examples of irrational constitutional amendments. These show that the legislator 
himself looks lost in the polylegal constitutional order which he created.

 
Abstrakt: Prezumpcia racionálneho normotvorcu sa v práve používa pri inter-
pretácii nejasných právnych noriem. Príspevok sa zaoberá otázkou kredibility 
tejto prezumpcie v slovenskom ústavnom systéme, pokiaľ existujú konkrétne 
príklady iracionálnej novelizácie ústavného textu, z ktorých vyplýva, že samot-
ný normotvorca sa nevie orientovať v ním vytvorenom polylegálnom ústavnom 
systéme.

 
Keywords: rational legislator, polylegal constitutional order, interpretation, con-
stitutional acts

 
Kľúčové slová: racionálny normotvorca, polylegálny ústavný systém, interpre-
tácia, ústavné zákony

1 Príspevok je čiastkovým výsledkom riešenia projektu „Úloha súdnictva pri formovaní spoloč-
ného európskeho ústavného dedičstva a identity“, ktorý je financovaný Vedeckou grantovou 
agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej 
akadémie vied (projekt č. 1/0884/17).
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1. Úvod

Každá elementárna poučka hovorí o právnom poriadku ako o systéme právnych 
noriem. Systém by zo svojej podstaty nemal byť nelogický. Z idey práva, z prin-
cípu právnej istoty ako elementárneho princípu právneho štátu vyplýva, že nor-
motvorca sa musí snažiť byť racionálny, a preto sa na to adresát právnej úpravy 
môže spoliehať. S tým sa spája doktrína racionálneho normotvorcu.2 Pri tvorbe 
právnych noriem v slovenskom ústavnom práve musí normotvorca vyvinúť ešte 
o čosi väčšiu snahu o racionálnu právnu úpravu, a to z dôvodu existencie polyle-
gálneho ústavného systému.

Už v čase schválenia Ústavy Slovenskej republiky u nás existovala polylegál-
na ústava, ktorú tvorili platné federálne ústavné predpisy. Pritom už z pôvodné-
ho textu ústavy vyplývalo, že ústavodarca predpokladal aj do budúcna pluralitu 
ústavných predpisov.3 Explicitné prvky polylegality boli vyjadrené tým, že práv-
nu reguláciu určitých spoločenských vzťahov viazal ústavný text len na formu 
ústavného zákona.4

Delegovaný ústavodarca sa na túto cestu vydal už pätnásty mesiac po vzni-
ku Slovenskej republiky5 a na ústavnú tradíciu opätovne nadviazal v máji 1995 
schválením ústavného zákona č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov 
pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov. Ten bol 
v roku 2004 nahradený ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Táto úprava je v zmysle roz-
hodovacej praxe Ústavného súdu Slovenskej republiky6 obsiahnutá v právnom 
predpise najvyššieho stupňa právnej sily.7 Ústavný súd taktiež neváhal vysloviť, 
že ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. je potrebné interpretovať ako zúženie rozsahu 
ochrany, ktorú poskytuje napríklad základné právo inak zaručené v čl. 35 ods. 1 
Ústavy Slovenskej republiky vo vzťahu k vymedzeným verejným funkcionárom. 

2 HODÁS, M.: Odstraňovanie kontradiktórnosti noriem v aplikačnej praxi a doktrína racionálneho 
zákonodarcu. Právny obzor, roč. 94, 2011, č. 4, s. 376.

3 OROSZ, L.: Ústavný systém Slovenskej republiky – Všeobecná charakteristika, hodnotenie, 
perspektívy. In Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektí-
vy). Košice: UPJŠ, 2009, s. 66-67.

4 BALOG, B.: Slovenská rozpočtová ústava. In Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurispruden-
tiae, 2012, č. 2, s. 37.

5 Schválením ústavného zákona č. 70/1994 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady 
Slovenskej republiky.

6 Ďalej len „Ústavný súd“.
7 Uznesenie Ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 460/2010 z 20. decembra 2010, uznesenie ústavné-

ho súdu sp. zn. IV. ÚS 115/08 z 10. apríla 2008, nález ústavného súdu sp. zn. III. ÚS 114/08  
z 27. mája 2008, nález sp. zn. I. ÚS 252/07 z 1. októbra 2008.
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Dochádza k tomu v zmysle zásady, že špeciálna norma predchádza norme všeo-
becnej: lex specialis derogat legi generali. 8 Pri ústavnom zákone č. 357/2004 Z. z.  
sa tak javí, že čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky9 sa má použiť iba vo 
výnimočných prípadoch, akými sú procesné pochybenia dohľadových orgánov 
(nesprávne a nedostatočne zistený skutkový stav s dôrazom na základné právo na 
súdnu a inú právnu ochranu,10 nesprávne vypočítaná výška pokuty11 či absencia 
náležitého odôvodnenia rozhodnutia12).

2. Orientácia delegovaného ústavodarcu 
v polylegálnom systéme

Očakávalo by sa, že racionálny delegovaný ústavodarca si bude vyššie uvede-
ného postavenia ústavnej úpravy konfliktu záujmov vedomý, čo sa prejaví aj 
v jeho normotvornej činnosti. Existujú však minimálne dva konkrétne prípady 
preukazujúce opak.

2.1 Ústavný zákon č. 323/2004 Z. z.

Predmetný ústavný zákon predstavuje priamu novelizáciu Ústavy Slovenskej re-
publiky, ku ktorej pristúpil delegovaný ústavodarca 14. mája 2004 v súvislosti 
so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Odborná literatúra sa ním 
zaoberala iba veľmi málo, a keď k tomu došlo, dostalo sa mu napríklad označenia 
„úprava vyslovene technického rázu, bez reálnych hmotnoprávnych ambícií“.13 
Nedostatok pozornosti bol zrejme daný rozsahom a obsahom ústavného zákona, 
ktorý pozostával z dvoch novelizačných bodov. V centre našej pozornosti je prvý 
z nich, odôvodnený nasledovne: „V spojitosti so vstupom Slovenskej republiky do 
Európskej únie je potrebné v Ústave Slovenskej republiky upraviť nezlučiteľnosť 

8 Uznesenie Ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 576/2012 z 13. decembra 2012, bod 4. 2.
9 „Výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov musí byť v súlade s touto ústavou.“ 
10 Nález Ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 278/08 z 5. marca 2009.
11 Nález Ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 463/2015 z 11. februára 2016 prijatý po zjednocujúcom 

stanovisku pléna PLz ÚS 1/2016 z 3. februára 2016.
12 Nález Ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 69/2017 z 22. júna 2017.
13 PROCHÁZKA, R.: Ústava ako nástroj politickej komunikácie – slovenský príklad. In Weyrovy 

dny právní teorie 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 15.
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funkcie poslanca Európskeho parlamentu s funkciou poslanca národného parla-
mentu.“14 

Tvrdenie, že pre úpravu nezlučiteľnosti funkcie poslanca Európskeho parla-
mentu a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky muselo dôjsť k novelizá-
cii Ústavy Slovenskej republiky, neobstojí. V čase schválenia návrhu ústavnej 
novely (14. máj 2004) bol platným a účinným predchodca ústavného zákona 
č. 357/2004 Z. z., t. j. ústavný zákon č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu 
záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcioná-
rov. Ten označoval poslanca Národnej rady Slovenskej republiky legislatívnou 
skratkou „štátny funkcionár“. Čl. 3 ods. 1 písm. h) tohto ústavného zákona zaka-
zoval štátnemu funkcionárovi „vykonávať funkcie, povolania a činnosti, ktoré sú 
nezlučiteľné so štátnou funkciou podľa Ústavy Slovenskej republiky a osobitných 
zákonov.“ Práve preto mohol napríklad zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke 
Slovenska v § 7 ods. 6 zakotviť nezlučiteľnosť funkcie poslanca Národnej rady 
Slovenskej republiky s členstvom v Bankovej rade Národnej banky Slovenska, 
aj keď táto funkcia nebola (a nie je) explicitne uvedená v čl. 77 ods. 1 Ústavy 
Slovenskej republiky. Ak existovala vôľa k zavedeniu nezlučiteľnosti funkcie 
poslanca Európskeho parlamentu a poslanca Národnej rady Slovenskej republi-
ky, nebolo potrebné kvôli tomu novelizovať čl. 77 ods. 1. K dispozícii bola úpra-
va tejto nezlučiteľnosti aj na úrovni zákona. Podľa nášho názoru sa delegovaný 
ústavodarca rozhodol pre cestu priamej novelizácie ústavného textu preto, lebo 
si možnosť ponúkanú čl. 3 ods. 1 písm. h) ústavného zákona č. 119/1995 Z. z. 
neuvedomil.

2.2 Ústavný zákon č. 161/2014 Z. z. 

Podobne ako ústavný zákon č. 323/2004 Z. z., aj ústavný zákon č. 161/2014 Z. z.  
predstavuje priamu novelizáciu Ústavy Slovenskej republiky. Obsahovo je ten-
to ústavný zákon rozsiahlejší a jeho schválením sa okrem iného výrazným spô-
sobom zmenila úprava Súdnej rady. Na základe jeho siedmeho novelizačného 
bodu a čl. 141a ods. 3 sa priamo do ústavného textu zaviedli osobitné podmienky 
nezlučiteľnosti funkcie predsedu Súdnej rady: „Výkon funkcie predsedu Súdnej 
rady (...) je nezlučiteľný s funkciou v inom orgáne verejnej moci, so štátnozamest-
naneckým pomerom, s pracovným pomerom, s obdobným pracovným vzťahom, 

14 Všeobecná časť dôvodovej správy k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení  
a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (parlament-
ná tlač 684). Dostupné na internete: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&Za-
kZborID=13&CisObdobia=3&ID=684 (navštívené dňa 30.05.2018).
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s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne 
právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, ani s inou hospodár-
skou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku a vedeckej, 
pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.“15

Prima facie by sa mohlo zdať, že tieto podmienky nezlučiteľnosti sú formulova-
né zrozumiteľne a nemôže pri nich nastať závažnejší aplikačný problém. Čl. 141a  
ods. 3 ale koliduje s viacerými normami, ktoré sú súčasťou ústavného zákona 
č. 357/2004 Z. z. Podľa jeho čl. 5 ods. 2 prvej vety majú verejní funkcionári za-
kázané byť členom „riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnic-
kej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného 
zhromaždenia a členskej schôdze“. Verejnými funkcionármi sú v zmysle čl. 2 
ods. 1 písm. g) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. i členovia Súdnej rady, medzi 
ktorých samozrejme patrí aj jej predseda. Čl. 2 ods. 2 ústavnej úpravy konfliktu 
záujmov následne uvádza, že na členov Súdnej rady sa čl. 5 ako celok nevzťahu-
je. Znamená to, že na členov Súdnej rady sa nevzťahuje nielen zákaz byť členom 
riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola 
zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, ale ani zvyšné normy nachádzajúce 
sa v čl. 5. Medzi nich patrí tiež čl. 5 ods. 1: „Verejný funkcionár nesmie vykoná-
vať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného 
funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov.“

Ústava Slovenskej republiky tak pri predsedovi Súdnej rady vytvorila nezlu-
čiteľnosť, táto nezlučiteľnosť je aj v čl. 5 ods. 2, ale osobitný článok ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. hovorí, že na predsedu Súdnej rady sa inkompatibilita 
podľa ústavy nevzťahuje. V danom prípade ide o stret normy, ktorá je súčasťou 
predpisu lex generalis (čl. 141a ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky), a normy 
z predpisu lex specialis (čl. 2 ods. 2 v spojení predovšetkým s čl. 5 ods. 1 a 2 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.). Ústavný zákon č. 161/2014 Z. z. má navy-
še charakter predpisu lex posterior. Podľa právnej teórie platí, že pri konflikte 
zásady lex specialis derogat legi generali a zásady lex posterior derogat legi 
priori má prednosť prvá zásada, čo formuluje ako pravidlo lex posterior gene-
ralis non derogat legi priori speciali.16 K názoru o prednosti normy z predpisu 

15 Osobitná časť dôvodovej správy k tejto formulácii je pomerne strohá: „Výslovne sa zakotvu-
je nezlučiteľnosť funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky s inými funkciami najmä 
vo verejnej sfére a s výkonom iných zárobkových činností, s cieľom zabezpečiť nerušený výkon 
ústavnej funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky.“ Dostupné na internete: https://
www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=397222.

16 Pozri WINTR, J.: Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 82-83 a tam 
citovanú literatúru, ďalej AARNIO, A.: The Rational as Reasonable: A Treatise on Legal Justifi-
cation. Dordrecht: Springer Netherlands, 1987, s. 98 alebo OPAŁEK, K. – WRÓBLEWSKI, J.: 
Zagadnienia teorii prawa. Varšava: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969, s. 101.
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lex specialis možno dospieť aj aplikovaním požiadavky formulovanej ústavným 
súdom: „(...) požiadavka, aby v prípadoch, ak pri uplatnení štandardných metód 
výkladu prichádzajú do úvahy rôzne výklady súvisiacich právnych noriem, bol 
uprednostnený ten, ktorý zabezpečí plnohodnotnú, resp. plnohodnotnejšiu reali-
záciu ústavou garantovaných práv fyzických alebo právnických osôb.“17 

Uvedené by znamenalo to, že právna norma, ktorá je súčasťou ústavy (zákaz 
výkonu funkcie predsedu Súdnej rady s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom 
orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť) bola od samého 
počiatku jej účinnosti neaplikovateľná, a delegovaný ústavodarca tak vlastne vy-
tvoril nadbytočné ustanovenie. Dôvodom vzniku tohto problému je podľa nášho 
názoru strata orientácie delegovaného ústavodarcu v polylegálnom ústavnom 
systéme, čo podkopáva prezumpciu jeho racionálnosti.

3. Prípady iracionálnej ústavnej úpravy

Príklady citovaných ústavných noriem zavedených do právneho systému na 
základe ústavných zákonov č. 323/2004 Z. z. a č. 161/2014 Z. z. spája strata  
orientácie delegovaného ústavodarcu v polylegálnom ústavnom systéme. Pred-
poklad racionálnosti delegovaného ústavodarcu však podkopávajú aj také ústav-
né normy, ktoré sa v praxi stávajú nevykonateľnými kvôli zjavným legislatívnym 
nedostatkom. V tejto súvislosti poukážeme na tri ústavné normy, nachádzajúce sa 
v platnom a účinnom znení už spomenutého ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.

3.1 Ústavný zákaz, ktorého porušenie nie je možné 
sankcionovať

Povinnosti a obmedzenia verejných funkcionárov, ktorí sú zahrnutí do pôsob-
nosti ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., sú vymedzené v ustanoveniach čl. 4 
až 8 tohto ústavného zákona. Tieto povinnosti a obmedzenia sú rozdelené na 
také, ktoré sa vzťahujú na verejných funkcionárov počas výkonu verejnej funkcie  
(čl. 4 až 7), a také, ktoré sa vzťahujú na niektorých verejných funkcionárov po 
skončení výkonu verejnej funkcie (čl. 8 ods. 1 až 3, a ods. 5).18

17 Pozri napríklad zjednocujúce stanovisko Ústavného súdu sp. zn. PLz. ÚS 1/08 zo 16. januára 
2008.

18 Nález Ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 75/08 z 10. apríla 2008.
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Ústavná úprava pokladá za najdôležitejšie dodržiavanie povinností a obme-
dzení stanovených v čl. 4, čo možno vyvodiť z výšky sankcií ukladaných za 
porušenie jednotlivých ústavných článkov. Najvyššia finančná sankcia vo forme 
dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára je spätá práve s poruše-
ním čl. 4, pričom pred Ústavným súdom obstáli aj sankcie uložené za porušenie 
tohto článku v celkovej výške 29 653 eur19 či 37 993 eur.20

Jednou z povinností zakotvených v čl. 4 je povinnosť verejného funkcionára 
zdržať sa pri výkone svojej funkcie všetkého, čo môže byť v rozpore s ústavným 
zákonom č. 357/2004 Z. z., a menovite na tento účel verejný funkcionár nesmie 
nadobúdať majetok od štátu inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej draž-
be.21 K tejto povinnosti doplnil delegovaný ústavodarca vetu „to sa vzťahuje aj na 
blízke osoby verejného funkcionára“ ako novú povinnosť, keďže predchádzajúci 
ústavný zákon č. 119/1995 Z. z. bol v čl. 3 ods. 1 písm. ch) až na toto doplnenie 
prakticky zhodný. Doplnenie tejto vety kritizoval už v pripomienkovom konaní 
verejný ochranca práv, ktorého pripomienka nebola zapracovaná s konštatova-
ním, že „predkladateľ považuje navrhnutú úpravu za vhodnú a potrebnú“.22

Iracionálny prístup delegovaného ústavodarcu spočíva v tom, že pokiaľ blíz-
ka osoba verejného funkcionára skutočne nadobudne majetok od štátu inak ako 
vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe, za porušenie tohto zákazu nie je sta-
novená žiadna sankcia. Ústavná úprava predpokladá ukladanie sankcií len dvom 
skupinám subjektov: (i) verejným funkcionárom, a (ii) štatutárnym orgánom pri 
orgánoch verejnej moci a právnických osobách v prípade neposkytnutia súčin-
nosti.23 Uloženie pokuty priamo blízkej osobe je vylúčené znením čl. 9 ods. 10 
písm. e): „(...) ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa čl. 4.“ Použitie 
analógie sa javí ako neprípustné, nakoľko ústavná úprava konfliktu záujmov patrí 
do verejného práva. Ak sa už vo verejnom práve analógia pripúšťa, tak len v pro-
spech ochrany práv účastníkov konania.24 Pri uplatnení analógie vo vzťahu k čl. 4  
ods. 2 písm. d) a blízkym osobám verejného funkcionára by však jednoznačne 
išlo o jej uplatnenie v ich neprospech, aj keď sledujúc ochranu verejného záujmu.

19 Uznesenie Ústavného súdu sp. zn. I. ÚS 421/2014 z 13. augusta 2014.
20 Uznesenie Ústavného súdu sp. zn. III. ÚS 436/2014 z 24. júla 2014.
21 Čl. 4 ods. 2 písm. d) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. V jeho platnom a účinnom znení sa 

popri zákaze vzťahujúcom sa na majetok štátu spomína i majetok Fondu národného majetku 
Slovenskej republiky, ktorý však neuvádzame v nadväznosti na zákon č. 375/2015 Z. z. o zrušení 
Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

22 Dostupné na internete: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum 
50591?prefixFile=m_ (navštívené dňa 30.05.2018).

23 Čl. 9 ods. 14 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
24 Pozri napríklad nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 21/04 z 26. apríla 2005.
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Už v momente nadobudnutia účinnosti ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
tak bola ústavná norma (zakotvená v čl. 4 ods. 2 písm. d) časti vety za bodko-
čiarkou) nerozumná, pretože s jej porušením nespojil delegovaný ústavodarca 
žiadny právny následok. Pochopiteľne, pripúšťame, že v praxi by pri odhalení jej 
porušenia mohlo eventuálne dôjsť k uplatneniu tzv. politickej zodpovednosti, tá 
však nie je zodpovednosťou právnou a tým pádom je aj nepoužiteľnou zo strany 
delegovaného ústavodarcu pri odrážaní kritiky konštrukcie, ktorú vytvoril.

3.2 Ústavná povinnosť, ktorej porušenie nie je 
možné sankcionovať

Dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. je zverený viace-
rým orgánom verejnej moci. Jedným z nich je parlamentný Výbor pre nezluči-
teľnosť funkcií, ktorého členmi sú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, 
volení na základe princípu pomerného zastúpenia parlamentných politických 
strán a politických hnutí.25 Delegovaný ústavodarca zaviedol do ústavnej úpravy 
konfliktu záujmov obligatórny mechanizmus ukladania sankcií:26„(…) vychádza-
júc zo systematického a jazykového výkladu relevantných ustanovení (…) po-
važuje [ústavný súd] charakter mechanizmu ukladania sankcií za obligatórny. 
Ustanovenie čl. 1 písm. c) obsahuje dikciu o tom, že predmetný zákon obsahuje 
(ustanovuje) aj sankcie, ktoré možno verejnému funkcionárovi uložiť za nesplne-
nie alebo porušenie povinností alebo obmedzení. Podľa názoru ústavného súdu 
táto dikcia ústavného zákona ustanovuje, že verejnému funkcionárovi možno  
ukladať iba sankcie upravené týmto zákonom. Obligatórny charakter mechaniz-
mu ukladania pokút je potom jednoznačne daný znením ustanovenia čl. 9 ods. 6, 
ktorý ustanovuje, že rozhodnutie vydané v konaní vo veci ochrany verejného zá-
ujmu a zamedzenia rozporu záujmov musí obsahovať aj povinnosť zaplatiť poku-
tu.“27 Dohľadové orgány nemajú možnosť uloženie sankcie odpustiť,28 prípadne 

25 § 7 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov.

26 Jedinou výnimkou je sankcia ukladaná v zmysle čl. 9 ods. 14, t. j. za neposkytnutie súčinnosti 
dohľadovému orgánu. K rovnakému záveru pozri uznesenie sp. zn. III. ÚS 82/2017 zo 14. febru-
ára 2017.

27 Uznesenie sp. zn. III. ÚS 169/08 z 3. septembra 2008.
28 Podobne nie je možné odpustiť zmeškanie lehoty stanovenej ústavnou úpravou. K podrobnos-

tiam pozri uznesenie sp. zn. I. ÚS 234/09 zo 17. augusta 2009.
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zmierniť (znížením výšky pri pokutách) s ohľadom na konkrétne okolnosti po-
sudzovanej veci.29

Pokiaľ teda dohľadový orgán zistí, že verejný funkcionár porušil povinnosť 
alebo obmedzenie stanovené ústavnou úpravou, ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.  
mu prikazuje uložiť predpísanú sankciu. Príkladom nech je nepodanie oznáme-
nia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Po oboznámení sa 
s jeho nepodaním zo strany verejného funkcionára je výbor povinný uložiť poku-
tu v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára. K uloženiu 
sankcie ale nedochádza automaticky, pretože mu predchádza hlasovanie o uzne-
sení v príslušnom dohľadovom orgáne. Rozhodnutie o uložení sankcie musí byť 
pri parlamentnom výbore prijaté najmenej trojpätinovou väčšinou prítomných 
členov výboru. Ak sa pri hlasovaní takáto väčšina nedosiahne, nasleduje fiktívne 
rozhodnutie o zastavení konania.30 Poslancov ako členov parlamentného výbo-
ru nemožno za hlasovanie stíhať, a to ani po zániku mandátu daného poslanca, 
nakoľko to explicitne zakazuje čl. 78 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Ter-
mín „stíhanie“ pritom zahŕňa trestné konanie, disciplinárne konanie, aj každé 
iné konanie.31 Poslanecká indemnita efektívne bráni vynútiť dodržiavanie obli-
gatórneho mechanizmu ukladania sankcií. Opätovne zdôrazňujeme, že prípadná 
politická zodpovednosť nie je zodpovednosťou právnou, a teda nemôže slúžiť 
pre delegovaného ústavodarcu ako ospravedlnenie nerozumnej ústavnej úpravy.

3.3 Ústavná norma, ktorá nemohla byť použitá

Definícia verejného funkcionára sa nachádza v čl. 2 ods. 1 ústavného zákona 
č. 357/2004 Z. z. v spojení s jeho čl. 3 ods. 1. Ide o taxatívny výpočet funk-
cií, z ktorých sú niektoré označené presným názvom daného subjektu (napríklad 
generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky), iné zase všeo-
becnejšími znakmi (štatutárny orgán verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho 
rozhlasu). 

Od nadobudnutia účinnosti ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. dňom  
1. októbra 2004 uplynulo takmer štrnásť rokov a za toto obdobie došlo na zá-
konnej úrovni k zmenám názvov či kompetencií viacerých orgánov uvedených 
v taxatívnom výpočte ústavnej úpravy. Napríklad pri spomínanom daňovom 

29 Uznesenie sp. zn. IV. ÚS 511/2012 z 9. októbra 2012, uznesenie sp. zn. IV. ÚS 716/2013  
z 12. decembra 2013.

30 Čl. 9 ods. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
31 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 

2015, s. 1096.
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riaditeľstve došlo k splynutiu s colným riaditeľstvom do Finančného riaditeľstva 
Slovenskej republiky, na ktorého čele už nie je riaditeľ, ale prezident finančnej 
správy.32 K obdobnej situácii došlo aj pri verejnoprávnej televízii a verejnopráv-
nom rozhlase, keďže v súčasnosti existuje Rozhlas a televízia Slovenska.33 Par-
lamentný Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií mal k vplyvu zákonodarnej činnosti 
na taxatívny výpočet zaujať názor, aby bolo zrejmé, či považuje danú osobu ešte 
stále za verejného funkcionára alebo nie.

Výbor svoj názor založil na stanovisku Ústavu štátu a práva Slovenskej aka-
démie vied z 15. mája 2017.34 Podľa jeho názoru sú niektorí verejní funkcionári 
v taxatívnom výpočte vymedzení genericky (napr. poslanci Národnej rady Slo-
venskej republiky, členovia vlády Slovenskej republiky), iní opisne alebo nomi-
nálne. V prípade, ak bola zrušená funkcia v článku 2 ods. 1 vymedzená vlastným 
menom inštitúcie a presným označením funkcie v rámci inštitúcie (teda nominá-
lne), možnosť, že aj nová funkcia bude spadať pod ústavný zákon, je podmienená 
tým, že zákonodarca pri jej vymedzení plne naplní znaky nominálneho vymed-
zenia funkcie stanovené v ústavnom zákone. Naopak, ak bola zrušená funkcia 
v článku 2 ods. 1 vymedzená opisne (pomocou určitých všeobecnejších znakov), 
možnosť, že aj nová funkcia bude spadať pod ústavnú úpravu je podmienená 
tým, že zákonodarca pri jej vymedzení naplní všeobecnejšie znaky opisného vy-
medzenia funkcie stanovené v ústavnom zákone.35 

Na základe tejto konštrukcie možno podľa stanoviska Ústavu štátu a práva 
SAV považovať za verejného funkcionára generálneho riaditeľa RTVS, pretože 
čl. 2 ods. 1 písm. u) v taxatívnom výpočte uvádza funkciu „štatutárneho orgá-
nu alebo členov štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho 
rozhlasu“. Osoby vo zvyšných funkciách (napríklad členovia Rady RTVS a pre-
zident Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky) nemožno považovať za 
verejných funkcionárov z dôvodu ich nominálneho vymedzenia: „(...) zákonná 
zmena týkajúca sa označenia či dokonca existencie inštitúcie, v ktorej [verejný 
funkcionár] vykonáva funkciu, a/alebo označenia či dokonca existencie funkcie 
v inštitúcii, vyvoláva pochybnosť o tom, či inak označená či dokonca úplne nová 
funkcia alebo funkcia v inak označenej či dokonca úplne novej inštitúcii, bude 
môcť byť subsumovaná pod pôvodnú verejnú funkciu nominálne vymedzenú 

32 Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
33 Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov.
34 Dostupné na internete: https://www.scribd.com/document/348763107/Pravny-Nazor-U%C5%A-

0aP-SAV?secret_password=JCQcROovGmho5HLG34uu (navštívené dňa 30.05.2018).
35 Body 28 a 29 stanoviska ÚŠAP SAV z 15. mája 2017.
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v ústavnom zákone.“36 Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií vzal dňa 16. mája 2017 
uvedené stanovisko na vedomie a jeho závermi sa rozhodol riadiť.37

Názor parlamentného výboru (ako aj Ústavu štátu a práva SAV) vo svo-
jich dôsledkoch spochybňuje racionalitu delegovaného ústavodarcu. Keď bolo  
26. mája 2004 schválené prvotné znenie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.,  
v čl. 2 ods. 1 bola v písm. za) uvedená aj funkcia predsedu Poštového úradu.  
Prvotné znenie ústavnej úpravy  následne nadobudlo účinnosť 1. októbra 2004. 
Pritom ešte 3. decembra 2003 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon 
č. 15/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových 
službách, a v rámci neho bod 80: „Slová „Poštový úrad“ vo všetkých tvaroch sa 
v celom zákone nahrádzajú slovami „Poštový regulačný úrad“ v príslušnom tva-
re.“ Týmto zákonom sa tiež zmenili kompetencie Poštového regulačného úradu, 
ako aj jeho predsedu.38 S účinnosťou od 1. mája 2004 podľa zákona existovala 
iba funkcia predsedu Poštového regulačného úradu. Z aplikovaného názoru par-
lamentného výboru vyplýva, že pokiaľ delegovaný ústavodarca 26. mája 2004 
začlenil do taxatívneho výpočtu čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
i funkciu predsedu Poštového úradu, konal tak absolútne zbytočne, pretože od  
1. mája 2004 funkcia s takýmto názvom a niekdajšími kompetenciami na zá-
konnej úrovni neexistovala. Delegovaný ústavodarca teda podľa presadenej in-
terpretácie vytvoril normu ústavného práva spôsobom, ktorý nevyvoláva žiadne 
ústavnoprávne účinky.

4. Záver

Z doktríny racionálneho normotvorcu okrem iného vyplýva, že v právnom sys-
téme nebudeme nachádzať nepoužiteľné či nadbytočné normy. Ich prípadné 
nedostatky je predsa možné preklenúť interpretáciou. Máme za to, že pri nami 
uvádzaných príkladoch tento postup neprichádza do úvahy, nakoľko náklady ce-
lého právneho systému by boli enormné.

Pri čl. 141a ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a podmienkach nezlučiteľ-
nosti predsedu Súdnej rady by muselo dôjsť k popretiu dvoch uznávaných zásad: 
(i) lex posterior generalis non derogat legi priori speciali, a (ii) in dubio pro li-
bertate. Ak by sme chceli sankcionovať porušenie čl. 4 ods. 2 písm. d) časti vety 

36 Bod 14 stanoviska Ústavu štátu a práva SAV z 15. mája 2017.
37 Dostupné na internete: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Committee?committeeExternalId=135 

(navštívené dňa 30. 05. 2018).
38 Pozri osobitnú časť dôvodovej správy k parlamentnej tlači 385 z III. volebného obdobia Národ-

nej rady Slovenskej republiky, predovšetkým k bodom 24, 39 a 79.
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za bodkočiarkou z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., bolo by to po prelomení 
zásady zákazu analógie vo verejnom práve v neprospech ochrany práv účastníka 
konania. Pri snahe o sfunkčnenie obligatórneho mechanizmu ukladania pokút by 
za obeť musela padnúť časť indemnity poslancov Národnej rady Slovenskej re-
publiky, a v súvislosti s riešením problému taxatívneho výpočtu verejných funk-
cionárov by došlo k narušeniu princípu legitímnych očakávaní. To všetko pre 
obhájenie prezumpcie racionálneho normotvorcu „za každú cenu“. Sme presved-
čení, že je na mieste uznať skôr nepríjemnú skutočnosť: delegovaný ústavodarca 
predstavuje najmenej 90 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí pri 
tvorbe ústavnej legislatívy môžu konať skratkovito, iracionálne a bez toho, aby 
sa sami vedeli orientovať v polylegálnom ústavnom systéme. Nevylučujeme, že 
určité nedostatky ústavného textu mohli byt vytvorené úmyselne, a to ako súčasť 
širšej dohody, bez ktorej by nebolo možné ústavný text novelizovať. Snaha o od-
stránenie týchto nedostatkov by ale nemala viesť k ad hoc dekonštrukcii zásad 
platných v právnom štáte. Identifikované nedostatky by mali slúžiť ako opätovné 
pripomenutie potreby detailne sledovať jednotlivé štádia legislatívneho procesu, 
a tá sa vzťahuje na všetkých legislatívnych aktérov.

Použitá literatúra:

1. AARNIO, A.: The Rational as Reasonable: A Treatise on Legal Justification. 
Dordrecht: Springer Netherlands, 1987. 

2. BALOG, B.: Slovenská rozpočtová ústava. In Notitiae ex Academia Bratisla-
vensi Iurisprudentiae, 2012, č. 2.

3. DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. 1. vydanie. Bra-
tislava: C. H. Beck, 2015. 

4. HODÁS, M.: Odstraňovanie kontradiktórnosti noriem v aplikačnej praxi 
a doktrína racionálneho zákonodarcu. In Právny obzor, 2011, roč. 94, č. 4.

5. OPAŁEK, K. – WRÓBLEWSKI, J.: Zagadnienia teorii prawa. Varšava: Pan-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.

6. OROSZ, L.: Ústavný systém Slovenskej republiky – Všeobecná charakteris-
tika, hodnotenie, perspektívy. In Ústavný systém Slovenskej republiky (dote-
rajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: UPJŠ, 2009.

7. PROCHÁZKA, R.: Ústava ako nástroj politickej komunikácie – slovenský 
príklad. In Weyrovy dny právní teorie 2017. Brno: Masarykova univerzita, 
2017.

8. WINTR, J.: Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013.



 

318

MÝTY O PRÁVE, MÝTY V PRÁVE

Kontaktné údaje:

Mgr. Vincent Bujňák
vincent.bujnak@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
P.O.BOX 313
810 00 Bratislava
Slovenská republika



 MÝTUS RACIONÁLNEHO NORMOTVORCU V SLOVENSKOM ÚSTAVNOM SYSTÉME (?)

319



 

320

MÝTY O PRÁVE, MÝTY V PRÁVE

Sadzba: Pavol Markov – PAMART
Vydalo vydavateľstvo právnickej literatúry
Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
office@wolterskluwer.sk, www.wolterskluwer.sk,
v roku 2018.

ISBN 978-80-8168-994-9 (brožovaná)

Trestné právo v zdravotníctve

Andrea Kluknavská - Tomáš Gábriš (zost.)

MÝTY O PRÁVE,  
MÝTY V PRÁVE
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie  
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 12. 4. – 14.  4. 2018 

Sekcia právnych dejín, Sekcia rímskeho  
a kánonického práva a Sekcia teórie práva a sociálnych vied


