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Predhovor 

 

Idea ľudských práv, o ktorých sa v súčasnej dobe mnoho hovorí, vyrástla na 

pôde prirodzenoprávnej teórie. V európsko-americkej spoločnosti prirodzenoprávna 

teória stratila dominantné postavenie asi od polovice 19. storočia a taktiež v súčasnosti 

nemá dominantné postavenie v európsko-americkom právnom myslení. 

Prirodzenoprávna teória bola nahradená právnym myslením, ktoré je zamerané 

skepticky a ktorému častokrát chýba zdôvodnenie ľudských práv. Skutočnosť absencie 

zdôvodnenia ľudských práv má za následok dve závažné skutočnosti: Prvá: dnešné 

právne myslenie nedokáže dostatočne vysvetliť dôvod rešpektovania ľudských práv; 

druhá: chýbajú objektívne kritériá na posúdenie toho, čo ľudské právo skutočne je, 

a čo je len čiastkovou zvláštnosťou nejakého civilizačného prostredia, alebo dokonca 

len svojvoľnou požiadavkou nejakého vplyvného nátlakového zoskupenia.1 

 Argumentačná kríza zdôvodnenia idey ľudských práv, ako aj „vedecká 

zvedavosť“ týkajúca sa osvetlenia a vymedzenia fenoménu (skôr než pojmu či 

inštitútu) ius naturale boli hlavnými motívmi k napísaniu tejto publikácie. Ďalším 

dôvodom k napísaniu vedeckej monografie je skutočnosť, že v slovenskom jazyku 

neexistuje samostatná a systematicky koncipovaná historicko-právna monografia, 

ktorá by výslovne pojednávala o koncepcii prirodzeného práva v rímskej právnej vede. 

Ako to vyplýva zo samotného názvu publikácie, jej hlavným cieľom je 

predovšetkým predstaviť filozofické a právne východiská idey prirodzeného práva 

v rímskom právnom poriadku a jurisprudencii, a to v klasickom a justiniánskom období. 

Uvedený cieľ nie je možné dostatočne dosiahnuť bez poukázania na predchádzajúce 

uvažovanie gréckych a rímskych filozofov, ktorých myšlienky sa premietali do práva 

vytváraného rímskymi magistrátmi, do ich ediktálnej činnosti. Predovšetkým grécka 

stoická náuka o prirodzenom práve spolu s Aristotelovou filozofiou (ktorá je zakotvená 

v jeho diele „Etica Níkomachova“) sa premietali do mnohých oblastí, čím ovplyvnili celý 

rad konkrétnych inštitútov, ako napr. bona fidei iudicia, problematika zavinenia alebo 

vývoj postihu bezdôvodného obohatenia. 

 Napriek tomu termín ius naturale nemožno považovať za samostatný právny 

inštitút, ale skôr za nadčasový fenomén, ktorý má podobu všeobecne platných zásad 

a princípov so silne filozofickým akcentom. Taktiež je nutné mať na pamäti, že ide o 

                                                 
1 Publikácia je výstupom grantového projektu VEGA č.1/1081/11: Doktrína prirodzeného práva v teórii a v 
tvorbe práva, jej vývoj v konfrontácii s doktrínou základných ľudských práv (obdobie riešenia 2011 - 2014). 
Na túto tému porovnaj SOUSEDÍK, J.: Svoboda a lidská práva. Jejich přirozenoprávní základ, Praha : 
Vyšehrad, 2010, s. 9-10. 
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jednoznačne neuchopiteľnú kategóriu stojacu ma rozmedzí filozofie a práva, pričom 

váha je prenesená skôr na prvú uvedenú oblasť.2 Preto nie je možné jasne a bez 

akýchkoľvek pochýb povedať, čo ius naturale je a vymedziť ho rovnakým spôsobom 

ako právne inštitúty – teda ho jednoznačne definovať.3 

Ako uvidíme neskôr, prirodzené právo bolo v rámci rímskeho práva používané 

nielen z filozofických, ale i praktických dôvodov: napríklad prípady naturálnych 

záväzkov alebo takých vzťahov, ktoré pôvodne nepožívali súdnu ochranu. Uvedené 

obligácie boli sociálneho alebo etického charakteru a boli chránené práve prirodzeným 

právom. Zjednodušene možno preto povedať, že v rímskej antike ius naturale 

znamenalo akýsi ohľad na vyššiu spravodlivosť, ktorá vysoko presahuje alebo dokonca 

sa i niekedy diametrálne odlišuje od formálnej spravodlivosti vychádzajúcej z noriem 

platného práva. Uvedená vyššia spravodlivosť (aequitas) bola v praxi presadzovaná 

rímskymi prétormi, ktorí síce nemali zákonodarnú moc, ale v oblasti výkonu súdnictva 

vytvárali množstvo rôznych pomocných prostriedkov (ktoré ich nástupcovia 

každoročne publikovali vo svojich ediktoch) – aj keď to vždy nebolo v súlade s riadnou 

civilnoprávnou súdnou cestou – v skutočnosti prétori týmto spôsobom prispievali k 

tvorbe práva.4 Túto vyššiu spravodlivosť spočiatku prétori presadzovali 

prostredníctvom actiones in factum conceptae, neskôr priamym zaradením nových 

žalôb do súdneho ediktu. Princípy spravodlivosti, ktoré by sme mohli v realite rímskej 

antiky stotožniť s ius naturale, stáli nad vtedy platným pozitívnym právom. Prétori 

neboli v danej chvíli viazaní existujúcim zákonom, ale niečím vyšším, a to zmyslom pre 

spravodlivosť. A tak ich úlohou nebolo len mechanicky naplniť literu zákona, ale 

všetkými prostriedkami spravodlivo slúžiť blahu spoluobčanov. 

Problematiku prirodzeného práva nemožno zredukovať len na otázku 

princípov. V rímskom práve sa fenomén ius naturale premietol i do podoby tzv. 

naturalistických inštitútov, ktoré rovnako ako princípy stáli nad platnou (ale zároveň i 

nad pominuteľnou) pozitívnoprávnou úpravou. Konkrétne išlo o pokrvné príbuzenstvo 

                                                 
2 Z tohto dôvodu je v našej publikácii prvá a druhá kapitola vyhradená filozofickým názorom starovekých 
gréckych a rímskych mysliteľov týkajúcich sa prirodzenosti, prirodzeného práva a spravodlivosti. 
3 Na túto tému taktiež porovnaj prednášku profesora rímskeho práva Michala SKŘEJPKA „Ius naturale et ius 
positivum“ prednesenú na XIV. Konferencii právnych romanistov v Bratislave dňa 28. 04. 2012. 
4 Od roku 367 pred n. l. v zmysle licionovsko-sextiovských zákonov (leges Liciniae Sextiae) bol výkon 
spravodlivosti zverený aj prétorovi (praetor urbanus), ktorý sa stal ústavným zástupcom konzulov. Právomoc 
prétorov sa týkala oblasti súdnictva, administratívy a kultu, pričom u prétorov sídliacich v Ríme ťažisko 
činnosti bolo v súdnictve. Na túto tému porovnaj BRTKO, R.: Postavenie a právomoci štátnych úradov 
(magistratúr) v období rímskej republiky, in: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska, Trenčín : VSEMvs 
(2011) s. 38-52; BRTKO, R.: Právne aktivity rímskych prétorov v období Rímskej republiky, in: Právne 
aspekty verejnej správy, Bratislava : VSEMvs (2010) s. 20-23; BRTKO, R.: Magistrátska tvorba práva za 
Rímskej republiky a principátu, in: Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen 
Republik. Sammelband wissenschaftlicher Beiträge, Wien : Paul Gerin, 2012, s. 88-98. 

http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2013042615484227164&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=brtko&scanu1=1003&elementcount=1&t1=Magistr%c3%a1tska%20tvorba%20pr%c3%a1va%20za%20R%c3%admskej%20republiky%20a%20princip%c3%a1tu%20R%c3%b3bert%20Brtko&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2013042615484227164&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=brtko&scanu1=1003&elementcount=1&t1=Magistr%c3%a1tska%20tvorba%20pr%c3%a1va%20za%20R%c3%admskej%20republiky%20a%20princip%c3%a1tu%20R%c3%b3bert%20Brtko&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2013042615484227164&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=brtko&scanu1=1003&elementcount=1&t1=Die%20Stellung%20des%20Arbeitsrechts%20im%20Rechtssystem%20der%20Slowakischen%20Republik%20%3a%20Sammelband%20wissenschaftlicher%20Beitr%c3%a4ge&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
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(naturalis cognatio) alebo prirodzenú držbu (naturalis possessio) či prirodzený záväzok 

(naturalis obligatio), pričom ich konkrétny obsah nebol homogénny. Napriek tomu mali 

jedno spoločné a to bola ich povaha, t. j. platilo, že pokrvné príbuzenstvo nemožno 

zákonom zrušiť, alebo že faktické ovládanie veci malo rovnako i určité právne dôsledky 

atď. 

Na záver tejto časti považujeme za potrebné spomenúť, že skutočne 

autonómny obsah ius naturale v rámci rímskeho práva sa začal vytvárať až 

v poklasickej dobe, a to vplyvom kresťanstva. Preto cisár Justinián (527 - 565) vo 

svojich Inštitúciách predstavil novú teologickú koncepciu prirodzeného práva, podľa 

ktorej prirodzené právo má boží pôvod, t. j. je vnuknuté samým Bohom, božou 

Prozreteľnosťou. 
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I. kapitola 

Korene prirodzeného práva v starovekej gréckej filozofii 

V rímskom práve sa stretávame s kategóriou tzv. „prirodzeného práva“ (ius 

naturale). Prijíma sa názor, že táto kategória má svoje korene v gréckej filozofii.5 

Hovoriť o prirodzenom práve v antickom Ríme je nemysliteľné bez predstavenia 

myšlienok gréckych filozofov a mysliteľov, ktoré rímski právnici implantovali do právnej 

doktríny, a tak aj do praktického života.  

Starí Gréci sa dopracovali vo vedeckom skúmaní a vo filozofických úvahách 

naozaj k skvelým záverom. Je pravdou, že filozofická a všeobecne vedecká 

terminológia je zakotvená v gréckej reči a v gréckom štýle myslenia. Kultúra 

a civilizácia veľkej časti sveta vyrastá z koreňov, ktoré sú zapustené do starovekého 

gréckeho spôsobu videnia existujúcej reality. Grécka filozofia pri svojom zrode 

spontánne preberala myšlienkové bohatstvá tak, ako prichádzala s nimi do styku pri 

prelínaní kultúr a civilizácií.6 Grécka filozofia sa vyvíjala pod citeľným vplyvom už 

nadobudnutých poznatkov z astronómie, zemepisu, matematiky, geometrie, 

stavebníctva, poľnohospodárstva, ale aj pod vplyvom poznatkov z usporiadania 

ľudskej spoločnosti a pod vplyvom umeleckých smerov v básnictve a hudbe. 

Živé obchodné styky a spojenia po mori ako aj po súši najmä s Egyptom 

a Chaldejskom7 a ostatnými kultúrami Blízkeho a Ďalekého východu, priaznivé 

pôsobenie klimatického prostredia, stabilný poriadok v spoločenskom usporiadaní, 

všeobecný blahobyt a vysoká miera slobody vytvorili veľmi priaznivé podmienky pre 

rozvoj duchovnej aktivity, a vo svojom dokonalom zladení umožnili plný rozkvet 

mimoriadnych schopností pre mnohých mužov starého Grécka. Inými slovami 

povedané, myslitelia z Číny, Indie, Babylonu, Izraela a Egypta svoj pohľad na človeka 

zameriavali introvertne a nevedeli sa vymaniť zo svojej konceptuálnej strnulosti. Grécki 

filozofi si však dokázali zachovať mieru myšlienkovej slobody, vo svojom bádaní 

prejavovali vitalitu a vyznačovali sa extrovertným nasmerovaním. Veľkosť gréckych 

filozofov sa prejavila aj v tom, že mali odvahu sa vyslobodiť z rámca starého spôsobu 

                                                 
5 Na túto tému porovnaj REBRO, K. - BLAHO, P.: Rímske právo, Bratislava; Trnava : Iura Edition, 2003, s. 
65; RÁZKOVÁ, R.: Dějiny právní filozofie, Brno : Masarykova univerzita, 1997, s. 18-70. 
6 Máme tu na mysli najmä filozofiu starých Babylončanov (Chammurabiho mravný kódex), Egypťanov (Knihy 
Mŕtvych), Peržanov (porov. knihu Avesta od Zoroastera), Židov (Dekalóg, Tóra), Číňanov (taoizmus, 
konfucianizmus, mohizmus) a Indov (bráhmanizmus, hinduizmus, budhizmus, džinizmus). Všetky spomenuté 
filozofické doktríny Východu majú spoločné to, že sú v podstate náboženské, čo má za následok skutočnosť, 
že v nich absentuje extrovertný, bádateľský a racionálne uvažujúci postoj týkajúci sa hlavných problémov 
človeka. Inými slovami povedané, absentuje v nich racionálnokritický postoj, ktorý je typický pre filozofické 
uvažovanie.  
7 Starí Gréci nazývali Babylončanov aj Chaldejcami. 
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myslenia, ktoré bolo podstatne determinované prastarými mystickými a mýtickými 

prvkami a fantastickými výkladmi prírodných procesov, ktoré zaznamenali Homér 

a Hesiodus vo svojich dielach.8 

Taliansky právny filozof profesor Reginaldo Pizzorni vyslovil názor, podľa 

ktorého v Grécku už v homérskej dobe (t. j. medzi 10. – 8. storočím pred n. l.) možno 

pozorovať isté náznaky rozdielov medzi fenoménom prirodzeného práva a ľudským 

pozitívnym právom s odvolaním sa na večný boží zákon, pretože Gréci vychádzali 

z princípu, podľa ktorého nemôže existovať nejaký zaväzujúci zákon bez primeraného 

zdôvodnenia, ktoré tento zákon presahuje.9 Už v tejto dobe Heléni vo svojich mýtoch 

používali také pojmy ako Diké, Themis, Nomos. Mytologické vysvetlenia mohli 

uspokojiť len srdce a obrazotvornosť človeka, ale nie jeho intelekt. Grécky duch sa 

preto postupne začal odvracať od náboženských interpretácií na svet a vôbec na bytia, 

a začal sa prikláňať k reálnejším vysvetleniam. 

Grécki myslitelia došli k úvahám, podľa ktorých absolútno má kozmickú 

a morálnu povahu. Absolútno existuje v podobe vesmírneho – svetového poriadku 

a v podobe morálneho zákona. Absolútno sa taktiež prejavuje ako zákon10 alebo 

logos,11 ktorý obnovuje vesmír a rovnako usmerňuje život jednotlivca a polis (gr. πόλις, 

mestský štát).12 

Korene prirodzenoprávnej teórie sú hlboko zapustené v starovekej gréckej 

filozofii. Ako uvidíme neskôr, bol to najmä Aristoteles, ktorý vo svojej filozofii poukázal 

na určitý nezmeniteľný základ práva, ktorý podľa neho vyplýva z ideálneho poriadku 

spoločnosti. Na úvod taktiež možno konštatovať, že na rímske právo mala vplyv aj 

etická doktrína stoikov o súlade ľudského života s usporiadaním prírody a o totálnom 

rešpektovaní ľudskej prirodzenosti. Myšlienku vyššieho a na ľuďoch nezávislého práva 

prevzalo zo starovekej filozofie aj kresťanstvo zásluhou cirkevných otcov Tertuliána 

a Augustína, a v stredoveku najmä zásluhou Tomáša Akvinského. 

Ako možno vidieť z diel Homéra a Hesioda, Gréci najskôr kategóriu práva 

a spravodlivosti umiestnili do sféry mytologických predstáv, čo prirodzene 

                                                 
8 Porovnaj ŠOKA, S.: Úvod do dejín filozofie. Starovek. Bratislava; Trnava : CMBF, 1993, s. 13–22. 
9 PIZZORNI, R. M.: Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d´Aquino, Roma : Città Nuova Editrice, 
1985, s. 33. 
10 Zákon - z gréckeho slova λέγειν - čo znamená: zozbierať, usporiadať. 
11 Výraz „Logos“ hral závažnú úlohu v gréckej filozofii. Prvý krát tento výraz použil okolo roku 500 pred Kr. 
grécky filozof Hérakleitos z Efezu a označil ním svetový poriadok. Stoická filozofia zasa rozumela pod ním 
panteisticky chápaný svetový rozum. Myšlienky a výrazy gréckej filozofie, predovšetkým stoickej, ktoré sa 
popri novoplatónskej filozofii najviac rozšírili vo vyšších vrstvách gréckeho kultúrneho sveta, prenikli aj do 
náboženského synkretizmu v posledných storočiach pred n. l.; porov. BAGIN, A.: Cirkevné dejiny. Starovek. 
Bratislava; Trnava : CMBF, 1983, s. 28. 
12 Porovnaj BRTKO, R.: Korene prirodzeného práva a starovekom grécku, in: Ius romanum schola 
sapientiae, Trnava : Právnická fakulta TU, 2009, s. 73-75. 
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odzrkadľovalo názorové ovzdušie ducha Grécka tej doby. Ústredným bodom 

mytologických predstáv sa stala bytosť najvyššieho boha Dia (Zeus), ktorý bol otcom 

ďalších bohov. Preto aj spravodlivosť mala v ňom svoj pôvod a to v podobe bohyne 

Diké, ktorá bola jeho dcérou. Spojenie najvyššieho boha a spravodlivosti nebolo 

náhodné. Mytologické predstavy Grékov v tomto spojení videli vzťah spravodlivosti 

a práva k vládnucej moci, v ktorej sa sústreďovala všetka spravodlivosť. Kto ukrivdil 

bohyni Diké, proti tomu sa ona dovolávala ochrany u svojho otca Dia. Kto jednal 

spravodlivo, bol miláčikom bohov, ktorí ho za to odmeňovali mnohými statkami. 

Sestrou bohyne Diké bola Eunomia, ktorá bola považovaná za bohyňu zákonného 

poriadku vo svete. Eunomia mala dve dcéry: Hesychiu (Pokoj) a Eiréné (Mier). Tieto 

dve bohyne boli vlastne vyjadrením blahodarného pôsobenia spravodlivosti. 

Prestúpenia božských zákonov stíhala božia spravodlivosť ťažkými trestami. Z gréckej 

mytológie je napríklad známy prípad Promethea, ktorý proti vôli bohov priniesol ľuďom 

blahodarný oheň, za čo bol prikovaný ku skale a denne kruto mučený orlom, ktorý mu 

ozobával jeho pečeň. 

Diela Homéra a Hesioda predstavujú archaickú periódu gréckeho myslenia. 

Prví grécki básnici chápali právo ako nebeský dar božstva adresovaný ľuďom, ako 

posvätný poriadok spravodlivosti, ako večný a boží zákon (υέηις – to, čo je pevné, 

základy), nad zachovávaním ktorého prísne bdejú spravodliví, ktorí tiež prenasledujú 

a trestajú tých, ktorí zákon porušujú. Podľa gréckych básnikov človek prostredníctvom 

svojho rozumu má podiel na tomto večnom zákone, ktorý nemôže zrušiť nijaký ľudský 

zákon (δίκη). 

Bohuš Tomsa o počiatkoch filozofických úvah týkajúcich sa spravodlivosti 

a práva veľmi výstižne hovorí: „kdy počína Řek filozofovati o právu a spravodlivosti, 

zjistiti se nedá; ale Homér a zejména Hesiod poskytli nám doklad, že se tak stalo veľmi 

záhy. Názory, s nimiž nás seznamují, mluví však o tom, že problém práva 

a spravedlivosti byl řešen jen v nejhrubších obrysech a způsobem naivně realistickým. 

Jako veškeré ostatní představy mythologického období, projevují i ony důslednou 

personifikační tendenci řeckého ducha. Neboť Řek představuje si právo a spravedlnost 

jako bytosti, jež ztělesňují v sobě vlastnosti reprezentující podstatu spravedlivého 

a zákonného jednání. Ale při tom není dosti důsledným: přiřkl tutéž vlatnost celé řadě 

bohů, takže vlastně není jediného boha spravedlnosti, nýbrž celé božstvo 

spravedlnosti. V tom je již však stopa vědeckého, specialisujícího ducha řeckého: Řek 
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analyzuje pojem spravedlnosti a jednotlivé její znaky rozděluje mezi bohy, které k sobě 

staví určitý poměr kognace“.13  

Homér (9. stor. pred n. l.) bol autorom slávnych diel – epických básní Ilias 

(alebo Iliada) a Odysea (alebo Odysseia). Vo svojich dielach preukazuje široký 

filozofický pohľad na ľudskú prirodzenosť a na večné zákony, ktoré riadia chod sveta 

a tiež životy jednotlivých ľudí. Napríklad v Iliade nám opisuje hnev Kronovca syna boha 

Krona,14 ktorý je namierený proti ľuďom, ktorí vynášajú nespravodlivé zákony a 

neslúžia spravodlivosti. Spravodlivosť týmto spôsobom dostávajú na scestie nedbajúc 

na pohľad bohov.15 Taktiež v celej Odysei dominuje viera v boží zákon spravodlivosti, 

prostredníctvom ktorého spravodlivý víťazí a nespravodlivý je potrestaný. V tejto básni 

napríklad vidíme ako Télemachos16 chce vypočúvať múdreho radcu Nestora,17 lebo 

najlepšie zo všetkých pozná spravodlivosť.18 V básni možno taktiež vypozorovať 

skutočnosť, že usporiadanie spravodlivosti sa považuje za prvok civilizácie. Preto 

divokí Kyklopovia,19 ktorí nepoznajú spravodlivosť, nemajú zákony, sú vylúčení z 

ľudskej spoločnosti.20 Spravodlivosť sa javí ako charakteristika civilizovaného človeka. 

Hesiodos (8. stor. pred n. l.), ľudový básnik, napísal knihu Theogonia (o 

zrodení bohov) a knihu Erga kai hémerai (úkony a dni). V oboch dosvedčuje stav 

náboženského presvedčenia svojej doby, dotýka sa mnohých etických 

a spoločenských otázok a pokúša sa nájsť cestu na odstránenie krívd. Hesiodos 

vyzdvihuje Spravodlivosť a vidí v nej najvyššiu hodnotu: „Nastav ucho Spravodlivosti 

a úplne zabudni na Násilie“.21 

                                                 
13 TOMSA, B.: Idea spravedlnosti a práva v řecké filozofii, Plzeň : Aleš Čeněk s.r.o., 2007, s. 18. 
14 Kronos – najmladší zo všetkých dvanástich Titanov, synov boha neba Urana a bohyne Gaie. 
15 „[...] keď Kronovec zosiela prudké dažde, keď zanevrie na svet a prudko sa nahnevá na tých, ktorí na 
sneme násilne vyslovia rozsudky krivé, zaženú právo a vôbec nič nedbajú na tresty bohov“; HOMÉR, Ilias, 
XVI., 385 – 390. 
16 Telemachos (lat. Telemachus) – syn kráľa Odysea a jeho manželky Penelopy. Odhodlal sa odísť do sveta 
a vyhľadať otca, lebo napriek všetkým správam o jeho smrti neveril, že zomrel. Odišiel preto k pylskému 
kráľovi Nestorovi, ktorý bol známy múdrosťou, aby sa poradil. 
17 Nestor – pylský kráľ, najstarší z celej stotisícovej armády, ktorá sa vypravila proti Tróji. Bol najlepším 
a najodvážnejším radcom hlavného veliteľa Agamemnona. 
18 „Teď bych jinou zas věc chtěl zvědět a na ni se zeptat Nestora znalého práva a moudrého nad jiné lidi, 
neboť tři lidské věky, jak říkají, národu vládne, takže se nesmrtným zdá, když takto se na něho dívám.“; 
HOMÉROS, Odysea, III., 244. 
19 Kyklopovia (lat. Cyclopes) – obludní obri s jediným okrúhlym okom uprostred čela. Podľa Homéra tvorili 
celý národ, žili v ďalekej krajine Hyperii a na priľahlých ostrovoch, bývali v jaskyniach, boli suroví 
a nevzdelaní, nepoznali právo ani štát, neobrábali polia a nectili si bohov ani hosťov; porov. ZAMAROVSKÝ, 
V.: Bohovia a hrdinovia antických bájí, Bratislava; Liptovský Mikuláš : Perfekt, 1998, s. 247. 
20 „Odtut jsme pluli pak dál ... až jsme se v Kyklópủ zem dostali, násilných, zpupných, kteří na věčné bohy se 
úplně spoléhajíce, nechtějí orat pủdy ni sazenic rukama sázet, nýbrž bez orby všecko a bez setí samo jim 
roste, ječmen a rež, též révový keř, jenž veliké hrozny rodí, a Diủv déšť jim pomáhá rủsti a sílit. Nemají 
poradních sněmủ a právních nemají řádủ: vrcholky vysokých hor jsou stálým domovem jejich, bydlí 
v klenutých slujích a každý má nad vlastní ženou, nad dětmi právo a moc a jeden druhého nedbá“; 
HOMÉROS, Odysea, IX., 109 -112. 
21 Porovnaj REALE, G. - ANTISERI, D.: Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, I. vol., Brescia : La 
scuola, 1983, s. 6. 
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Pre Hesioda božská spravodlivosť alebo Temis (lat. Thémis, druhá manželka 

Dia a dcéra boha neba Uránia a Gáje bohyne zeme) je „poradkyňou“ Dia. 

Z manželského zväzku Dia a Temidy sa zrodila Diké (δίκη) – bohyňa sudcov, ktorá 

sedí vedľa Dia a bdie, aby boli potrestaní ľudia, ktorí sa dopúšťajú nespravodlivosti, 

ktorá sa inými slovami nazýva spupnosť alebo násilnosť (ΰβρις). 

Keď Zeus vykonával funkciu najvyššieho sudcu, stála vždy po jeho boku nielen 

jeho manželka Temida, ktorá bola bohyňou zákonného poriadku, ale aj vyššie 

spomínaná dcéra – Diké, ktorá bola bohyňou spravodlivosti. Spoločná prítomnosť 

týchto bohýň mala hlboký symbolický význam: Gréci zrejme spoznali, že spravodlivosť 

a zákonný poriadok nebývajú vždy jedno a to isté. Obidve bohyne boli ochrankyňami 

práva. Diké v zmysle spravodlivosti a Temis v zmysle zákonnosti. Pri správnom 

rozsudku musia zákonný poriadok a spravodlivosť splynúť v jedno. Pravdepodobne 

z tohto dôvodu u Rimanov Diké a Temis splynuli v jednu bohyňu spravodlivosti a práva 

– Justitiu.22 

Zo zväzku Dia a Temidy sa zrodili aj bohyne Eunomia (εύνομία) nazývaná aj 

Dobrým poriadkom, ktorá ochraňovala poriadok v prírode a v spoločnosti23 a Eirene 

(είρήνη) – bohyňa mieru a pokoja. Tieto bohyne boli podporovateľkami ľudských diel. 

Hesiodos zdôrazňuje, že človek nemôže dosiahnuť pravé šťastie a blahobyt 

prostredníctvom nespravodlivosti a násilia, ale môže byť šťastný len vtedy, ak podriadi 

svoje snaženia božskému poriadku, ktorý riadi svet. Preto hovorí, že medzi zvieratami 

platí zákon prírody oveľa silnejšie, lebo na základe neho ryby, divoké zvery a vtáci sa 

požierajú medzi sebou a to preto, lebo medzi nimi niet spravodlivosti. Medzi ľuďmi 

však nemá vládnuť násilie, ale spravodlivosť, ktorá je „najväčším darom, ktorý Zeus 

učinil pre ľudí“ a ktorá nakoniec vždy zvíťazí, nakoľko Zeus veľmi ľahko poníži toho, kto 

chce byť na výslní a pozdvihne toho, ktorý zostal v tieni. Zeus ľahko narovná to, čo je 

krivé a umŕtvi arogantného. Zeus veľmi ľahko dá silu, ale aj ľahko dokáže týrať 

mocných.24 

Z diel Homéra a Hesioda možno vidieť, že pojem spravodlivosti je založený na 

mýticko-náboženskej koncepcii a obzvlášť u Hesioda aj na archaickom práve, ktoré je 

založené na bohyni Temis, teda na sakrálnom rozhodnutí, ktoré bohovia 

prostredníctvom snov alebo veštieb zjavovali kráľom a vznešeným ľuďom. Taktiež 

možno spozorovať zaujímavú paralelu s rímskym prostredím: Thémis možno prirovnať 

                                                 
22 Porovnaj ZAMAROVSKÝ, V.: Bohovia a hrdinovia antických bájí, Bratislava; Liptovský Mikuláš : Perfekt, 
1998, s. 103. 
23 Ibidem, s. 127. 
24 Porovnaj HESIODOS, Erga kai hémerai, 279-285; HESIODOS Theogonia, 901-904. 
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k „fas“ (k prikázaniu alebo božskému zákonu) a Diké k „ius“ (k nariadeniu alebo 

ľudskému zákonu). 

Na záver tejto časti môžeme konštatovať, že Gréci na právo a spravodlivosť 

mali rozmanité a neurčité predstavy. Z celej spleti týchto mytologických predstáv 

vystupujú do popredia najmä tieto tri: 

a) predstava o kozmickom práve a spravodlivosti, ktoré majú svoj pôvod 

v jednote kozmu, t. j. objímajú celý vesmír s bohmi a ľuďmi. Kozmické právo 

a spravodlivosť splývajú s predstavou prirodzenej nutnosti a sú zložkami 

svetového poriadku, ktorý bezpodmienečne vyžaduje poslušnosť od každého, 

tak od ľudí ako aj od bohov. Takéto chápanie zákona je vlastne Osudom, ktorý 

všetko ženie určeným smerom a kto sa mu vzoprie (či už boh alebo človek), 

bude kruto potrestaný bdejúcou spravodlivosťou. Preto veštica poslom kráľa 

Kroisa povedala: „súdenému osudu nemožno uniknúť“.25 

b) právo a spravodlivosť, ktoré pramenia z božej vôle. V gréckej mytológii možno 

postrehnúť tendenciu, ktorá stavia proti sebe svetový poriadok na jednej strane 

a božstvo na druhej strane. Zároveň však dochádzalo k zmierneniu tejto tenzie 

tým, že bohovia sú tí, ktorí svetový poriadok ochraňujú. Bohovia predovšetkým 

udržujú mravný poriadok u ľudí, vydávajú nariadenia, ktorých zachovávanie si 

vynucujú prostredníctvom trestov. Z toho vyplýva, že ten človek, ktorý koná 

v zmysle božích príkazov je zbožný a spravodlivý. Napriek vyššie 

spomenutému rozlíšeniu, grécky človek si často zamieňal a stotožňoval 

kozmickú spravodlivosť s božskou. Bolo to pravdepodobne spôsobené tým, že 

božstvo bolo odstupňované a na jeho vrchole stál Zeus – kráľ medzi bohmi. 

Takéto všemocné postavenie Dia veľmi ľahko zatieňovalo význam svetového 

poriadku, ktorému však podliehali všetci bohovia. 

c) ľudské právo a spravodlivosť sú prejavom vôle človeka, ale nie výlučne, 

pretože podľa Grékov aj ony boli spojené s obidvoma vyššími formami práva 

a spravodlivosti. Zákonodarcovia, ktorí dali gréckym mestám zákony, boli 

v spojení s božstvom, ktoré im tieto zákony zjavilo. Napríklad Kréťania 

pripisovali zákony, ktoré vydal kráľ Minos, bohovi Diovi. Sparťania zasa 

prisudzovali zákony, ktoré vydal legendárny Lykurgos, bohovi Apolónovi.26 

                                                 
25 Kráľ Kroisos (560 – 546 pred n. l.) bol vladárom Lýdie (Gréci túto krajinu pôvodne volali Maeonia), ktorá za 
jeho panovania dosiahla najväčší vplyv. Kroisos sa údajne stal obeťou zle vyloženej veštby delfskej Pýtie, 
zaútočil na perského kráľa Kýra II., ktorému podľahol. Týmto sa skončila nezávislosť lýdskeho štátu, ktorý sa 
takto stal súčasťou Perzskej ríše. 
26 Porovnaj TOMSA, B.: Idea spravedlnosti a práva v řecké filozofii, Plzeň : Aleš Čeněk s.r.o., 2007, s. 22–
24. 
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1.1 Solón a jeho univerzálny poriadok (6. stor. pred n. l.) 

Na prahu vlastného filozofického pohybu sa objavuje sedem gréckych 

mudrcov, ktorí pôsobili v Grécku a v Malej Ázii v období prvej polovice 6. storočia pred 

Kristom. Siedmi grécki mudrci neboli ani natoľko filozofmi, ako skôr osobnosťami 

s veľkou vážnosťou medzi ľuďmi a s veľkým vplyvom na verejnú mienku, 

zákonodarcami a praktickými organizátormi. Zachovali sa od nich stručné a výstižné 

výroky vyjadrujúce životnú múdrosť. Solón patril medzi týchto siedmych gréckych 

mudrcov. Zákon chápal ako normu spravodlivosti, ktorá dohliada na život v meste. 

Solón vnímal spravodlivosť ako racionálny poriadok, ktorý rešpektuje právo iného 

a riadi harmóniu celku. Podľa neho Spravodlivosť sa prejavuje normou, ktorá má za 

úlohu ohraničovať do správnych hraníc bezuzdné ľudské priania a taktiež má za úlohu 

oddialiť človeka od akéhokoľvek excesu. A tak Eunomia (εύνομία) - nazývaná aj 

Dobrým poriadkom – činí to, aby každá vec bola v Štáte usporiadaná. Zatiaľ čo 

„δυσνομία“ alebo neporiadok spôsobuje veľké množstvo zla, t. j. nutne vedie ľudí 

k tyranii, vzbure a podmaneniu. Len Eunomia prinavracia pokoj občanom a stavia sa 

proti nespravodlivým súdom. Preto Solón hovorí: „naše mesto nezahynie z rozhodnutia 

Dia a ostatných blažených bohov, pretože Pallade Aténa, jeho druhá patrónka 

rozprestrela nad ním ruky. Ale samotní občania, ktorí v honbe za peniazmi 

z nerozumnosti chcú mesto priviesť do záhuby [...] lebo nerešpektujú posvätné 

nariadenia Spravodlivosti, ktorá v tichu hľadí (vidiac minulosť a budúcnosť) a jedného 

dňa sa vráti, aby si pýtala účet a dala celý účet zaplatiť“.27 

Solón ideu univerzálneho poriadku zaraďuje do náboženskej a politickej 

oblasti. Tento univerzálny poriadok je riadený zákonom, ktorý nemá priestorové, 

časové a etnické obmedzenia. Človek je vznešený vtedy, ak ostane v tomto poriadku. 

 

1.2 Herakleitos z Efezu – filozofické zdôvodnenie prirodzeného 

zákona (asi 576 – 480 pred n. l.) 

Od mytologického názoru na svet sa odklonila tzv. iónska filozofia prírody, do 

ktorej patrili Táles z Miléta, Anaximandros, Anaximenes a iní. Podľa Aristotela prvý, kto 

začal systematicky filozoficky uvažovať, bol Táles z Miléta (asi 624 – 547 pred n. l.), 

pretože on sa prvý krát pýtal, čo je princípom všetkých vecí a prvý sa pokúsil dať na 

túto otázku aj odpoveď, ktorú založil na racionálnej základni. Herakleitos z Efezu, ako 

                                                 
27 SOLON, Eunomia, 14–16; SOLON, Frammenti, 12, 7; in DIELS, H. – KRANZ, W.: Die Fragmente der 
Vorsokratiker, Griechisch und Deutch, 3 Bd., Berlin, 1951 - 1952. 
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kozmológ, mal blízko k iónskej filozofii prírody a za základ všetkého čo jestvuje 

vyhlasoval oheň. Svojím učením o svetovom zákone prekonal hylozoizmus milétskej 

školy. 

Vo svojej filozofickej náuke presadzuje extrémne monistickú tézu, podľa ktorej 

neexistujú nijaké trvalé veci, ale že je len trvalý zákon o neprestajnej zmene: „všetko 

plynie a nič nezostáva“ (panta rei kai uden menei). Podľa Herakleita obrazom sveta a 

jeho menlivosti je tečúca rieka, ktorá sa natoľko mení, že nie je možné dva krát vstúpiť 

do nej.28 Veci vo svete sa raz progresívne, raz regresívne premieňajú na svoj opak: 

deň na noc, teplo na zimu, suché na mokré, mladosť na starobu, život na smrť, 

vznikanie na zanikanie a pod. Takouto permanentnou osciláciou veci vo svete vznikajú 

a zanikajú. Vznikanie a rozpadávanie sa vecí predstavuje akýsi obraz dokonalej 

harmónie. Túto harmóniu, ktorá sa prejavuje v alternačnom rytmickom procese, 

považuje Herakleitos za dôkaz existencie svetového zákona, ktorý chápe v mystickom 

orientálnom zmysle. Svetový zákon je podľa neho univerzálny princíp v dvoch 

podobách a to ako Logos - zaručujúci poriadok a ako Nomos - čiže ako zákon, ako 

norma etického konania. Logos je rozumová zákonitosť totožná so svetovým 

poriadkom, ktorý je jednotný a zároveň protikladný a ktorý zaručuje stále vyrovnávanie 

sa protikladov. Nomos je etická zákonitosť, ktorá je totožná so spoločenským 

poriadkom. Čo je v ľudskom konaní zhodné s týmto poriadkom, je dobré. Podľa 

Herakleita Logos je vlastne Zákon, je vlastne Boh sám, je univerzálna pravda, svetový 

poriadok, všeobecný zákon, najvyšší a základný zákon, ktorý všetkým preniká a všetko 

riadi.29 

 Filozofické uvažovanie Herakleita je významné najmä v tom, že snáď ako prvý 

filozofickou rečou vyjadril dôvod prirodzeného práva: „[...] kto hovorí rozumne, musí sa 

pevne pridŕžať toho, čo je spoločné všetkým veciam, ako mesto svojmu zákonu, ba 

ešte oveľa silnejšie. V skutku všetky ľudské zákony sú živené (τρέφονται) a podopreté 

jediným božím zákonom, pretože on vládne toľko, koľko chce; on všetkým veciam 

postačuje a všetky veci prevyšuje“.30 Na inom mieste Herakleitos hovorí, že zákon je 

pre mesto alebo štát tým, čím je inteligencia pre človeka. Nesúlad (nesvornosť) by 

zničil svet, pokiaľ by ho spravodlivosť nebrzdila. Aj Helios (slnko) nevybočí z dráhy, 

                                                 
28 V gnozeologickom učení Herakleitos sa javí ako krajný relativista: človek vojde do rieky, ale už vyjde z inej 
rieky, ako bola tá, do ktorej vkročil; morská voda je najčistejšia pre morské ryby, ale je zároveň najšpinavšia 
a nepitná pre ľudí; dobro a zlo je jedno a to isté [...]; porovnaj ŠOKA, S.: Úvod do dejín filozofie. Starovek, 
Bratislava; Trnava : CMBF, 1993, s. 44-45. 
29 Porovnaj MAZZANTINI, C.: Eraclito, Torino: Chiantore, 1945. 
30 HERAKLEITOS, Frammenti, 114, in DIELS, H. – KRANZ, W.: Die Fragmente der Vorsokratiker, 
Griechisch und Deutch, 3 Bd., Berlin 1951 - 1952. 
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ktorá mu je predpísaná, ináč by ho Erínyes - strážkyne a pomocníčky Diké - nevedeli 

nájsť.31 

V horeuvedených textoch už môžeme jasne vidieť prvé náznaky idey, ktorá sa 

týka absolútneho fundamentu pozitívnych zákonov. Táto idea sa neskôr bude nazývať 

prirodzené právo, na základe ktorého ľudské zákony už nie sú viac jednoduchým 

rozhodnutím kráľa. Ale je to práve boží zákon, ktorý je fundamentom všetkých 

ľudských zákonov a ktorý tieto ľudské zákony „vyživuje“.32 

 

1.3 Pytagorejci a ich chápanie spravodlivosti 

 Pytagoras (asi 582 – 497 pred n. l.) vynikajúca, ale aj sporná osobnosť gréckej 

antiky, sa považuje za zakladateľa pytagorejskej racionalistickej školy. Nezanechal po 

sebe nijaké písané dielo. Veľa sa však o ňom a o jeho učení dozvedáme zo spisov 

jeho žiaka Filolaa, potom zo spomienok Herodota, Platóna, Aristotelových žiakov – 

Eudema a Aristoxena. Filozofická pytagorejská škola zakorenila svoju náuku do troch 

základných téz. Prvá sa týka čísla ako podstatnej štruktúry vecí sveta.33 Druhá sa týka 

harmónie ako najvyššieho zákona v kozme. Tretia sa týka sťahovania duší ako 

vyrovnávajúceho činiteľa medzi senzitívnou a racionálnou zložkou v človeku. Podľa 

tejto školy harmónia je teda najvyšším Zákonom v kozme, je Právom 

a Spravodlivosťou, ktorá tiež zahŕňa myšlienky ohraničenia, miery správneho 

prostriedku, teda myšlienok, ktoré sú veľmi blízke helenistickému uvažovaniu. 

Jednoducho možno povedať, že grécky človek je hrdý na to, že môže poslúchať 

Poriadok, Zákon a nie človeka. 

 Medzi Pytagorejcami ako prvý formuloval základný aspekt spravodlivosti 

Archytas z Tarentu. Podľa neho hlavným a podstatným prvkom spravodlivosti je 

rovnosť (ισονομία), ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom „výmeny“ (άντιπεπονύός). 

                                                 
31 Ibidem, 94. 
32 Herakleitos je hodnotený ako radikálny antidemokrat, pochmúrny mysliteľ, samotár, povýšenecký a hrdý 
individualista, ktorý si nenašiel žiakov a nasledovníkov. Neskôr sa však k jeho doktrínam vracali mnohí 
myslitelia a na mnohých jeho náuky mali účinný vplyv. Zjavné stopy tohto účinku nachádzame v dielach 
filozofov, akými boli napríklad Fichte (1762 - 1814), Hegel (1770 - 1831), Schopenhauer (1788 - 1860), 
Bergson (1859 - 1941), Heidegger (1889 - 1976), Nietzsche (1844 - 1900) a iní.; na túto tému tiež porovnaj 
MARCOVICH, M.: Heraclitus. Greek Text with a Short Commentary, Merida : Editio Maior, 1967; 
MARCOVICH, M.: Eraclito. Frammenti. Introd., trad. e commento, Firenze 1978; CONCHÉ, M.: Héraclite, 
Fragments. Texte établi, trad., commenté, Paris : Epiméthée 1986; KIRK, G. S.: Heraclitus, The Cosmic 
Fragments, Cambridge : ed. with an introd. and comm., 1962. 
33 Jednouchým spôsobom sa dá téza vyjadriť nasledovne: na stole sú tri jablká; jablká časom zhnijú, ale 
číslo zostáva. Teda plnosť reality je to, čo sa dá vyjadriť číslom. 
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Archytas rozlišuje medzi zákonmi písanými a nepísanými, ktoré zasadili bohovia do 

sŕdc ľudí a ktoré sú základom písaných zákonov.34 

 Povedali sme, že jednou z nosných téz pytagorejskej školy je, že podstatou 

štruktúry všetkých vecí je číslo. Princípy čísel sú princípy vecí. Pytagorejci preto 

vnímajú spravodlivosť ako aritmetický vzťah alebo ako nejakú rovnicu. Z toho vyplýva 

odmena, výmena, zhoda medzi faktom a jeho spracovaním. V tomto matematickom 

koncepte spočíva zárodok aristotelovskej doktríny o spravodlivosti. 

 

1.4 Kynici: Antistenes a Diogénes 

 Ideálom tzv. kynickej školy bol múdry a nezávislý muž. Kynická škola sa 

zasadzovala o rovnosť všetkých ľudí, čím si proti sebe postavila aristokratické vrstvy. 

Svojim originálnym protestom proti spoločenským poriadkom svojej doby sa mocne 

postavila proti spoločenskej nespravodlivosti.  

Zakladateľom kynickej školy bol vulgárny skeptik a empirik Antisténes z Atén 

(asi 445 – 369 pred n. l.), ktorý bol synom chudobnej otrokyne a ktorý po celý svoj život 

cítil dôsledky svojho spoločensky nižšieho pôvodu. Preto sa u neho vyvinula 

precitlivenosť na nezrovnalosti v ľudských vzťahoch, až sa napokon stal radikálnym 

individualistom a anarchistom. Civilizáciu pokladal za jedinú príčinu toho, že ľudia sú 

zlí a preto aj nešťastní. Proklamoval úplný návrat k prírodnému životu, k najhlbšej 

primitivite a vyhlasoval nutnosť absolútnej slobody. Šťastie človeka spočíva 

v autonómii, ktorá je založená na čnostnom živote, lebo čnosť zaručuje slobodu 

a samostatnosť pred svetom, pred rozkošami, pred zákonmi. 

 Ešte dôslednejším predstaviteľom kynickej školy bol Diogénez zo Synopy (asi 

410 – 323 pred n. l.), ktorý bol známy tým, že údajne býval v sude a vraj vyhlásil, že 

chce byť slobodný ako pes35 (gr. kyón), ktorý sa pred ľuďmi nehanbí a na nikoho 

neberie ohľad. Diogénes hlásal totálny návrat k prírode, celkom opovrhoval kultúrou 

a mravmi. Podľa neho rozumný človek je ten, ktorý nežije podľa zákonov, ktoré vydalo 

mesto, ale podľa zákonov čnosti. Múdry človek je vlastne „kozmopolitom“, teda 

obyvateľom sveta.36 

 Kynici originálnym spôsobom protestovali proti akýmkoľvek sociálnym 

konvenciám a to tak, že hlásali radikálny návrat k prírodnému spôsobu života v tom 

                                                 
34 Archytasove myšlienky nám zaznamenal Aristoteles; porovnaj REALE, G. - ANTISERI, D.: Il pensiero 
occidentale dalle origini ad oggi, I. vol., Brescia : La scuola, 1983, s. 29. 
35 Pomenovanie „kynici“ pochádza z gréckeho „χύων“ čo znamená „pes“. Je to preto, lebo extrémny spôsob 
akým sa chceli títo myslitelia prinavrátiť k prírode, bol podobný zvieratám. 
36 Porovnaj ŠOKA, S.: Úvod do dejín filozofie. Starovek, Bratislava; Trnava : 1993, s. 64-67. 
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najnihilistickejšom zmysle slova. Kynik je akýsi permanentný tulák bez trvalého pobytu, 

pre ktorého jediným domom je príroda. 

 

1.5 Demokritos z Abdér (asi 460 – 350 pred n. l.) 

Zastával názor, podľa ktorého základ sveta spočíva na atómoch a na 

prázdnom priestore (ne-bytí). Keďže duša sa skladá z jemnejších atómov ako telo, 

Demokritos bol presvedčený, že je správne vždy dať prednosť duševnému dobru pred 

telesným. Preto najvyšším cieľom nie je rozkoš, ale pohoda duše spočívajúca v stave 

pokoja a vnútornej veselosti. Je múdre vo všetkom zachovať mieru a striedmosť, 

chrániť sa nadbytku i nedostatku a nezakladať si na pominuteľných hodnotách. Ak 

človek pohŕda spravodlivosťou a neplní si povinnosti, je skľúčený, stiesnený 

a utrápený. 

 Podľa Demokrita zákon je dielo múdrosti a človek je povinný ho poslúchať nie 

z dôvodu strachu pred trestom, ale z povinnosti svedomia. Preto sa človek nemá 

hanbiť pred inými, ale sám pred sebou a má sa vyhýbať konaniu zla nie preto, aby to 

zistili iní, ale preto, aby sa nehanbil sám pred sebou. Hanba spôsobuje bolesť 

a roztrpčenosť duše.37 V etike Demokritos presadzuje vnútorný princíp morálneho 

zákona a takto robí rozdiel medzi morálkou a právom. Demokritos v etike už patrí do 

éry sofizmu. 

 

1.6 Sofisti (V. – IV. stor. pred n. l.) 

 V gréckej antickej filozofii v piatom storočí pred Kristom vzniklo mocné hnutie, 

ktoré sa usilovalo o konciliáciu všetkých existujúcich antagonizmov vo filozofii 

a o vytvorenie akéhosi nového druhu filozofie praktického života. Predstavitelia tohto 

druhu uvažovania dostali názov sofisti. Spočiatku sa tento názov (sofista - mudrc) 

používal na označenie filozofov, neskôr, približne od čias Platóna a Aristotela dostal 

tento termín pejoratívny a sarkastický význam. 

 Sofisti dávali do pozornosti rozdiely medzi filozofmi pri riešení jedného a toho 

istého problému. Vyzdvihovali slabé stránky známych systémov a vyhlasovali 

pochybnosť o spoľahlivosti poznania. Napokon zosmiešňovali všetko to, čo iní učili 

a seba samých vyhlasovali za jediných a osvedčených učiteľov pravdy, najmä za 

učiteľov praktického rečníctva. Podujali sa učiť každého, kto mal peniaze a záujem 

o nadobudnutie moci. Sofisti sa stali predstaviteľmi špeciálnej praktickej „múdrosti“ 

                                                 
37 Porovnaj DEMOCRITO, Frammneti, 68 B 264, in Diels, H. – Kranz, W.: Die Fragmente der Vorsokratiker, 
Griechisch und Deutch, Berlin 1951. 
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alebo lepšie povedané prefíkanosti a predavačmi svojich vedomostí. Zameriavali sa na 

vonkajší efekt (aj keď bol len efemérny) a na konkrétny dopad svojich vystúpení pred 

širokou verejnosťou. Tieto vystúpenia mali spravidla charakter agresívneho útoku proti 

vyčlenenej téze nejakého filozofa. Sofisti sa potom vyžívali v ničivej kritike protivníka 

a v oslnivom predstavovaní svojich vlastných tvrdení. Ich zásadou bolo, že je možné 

odôvodniť každé tvrdenie, čím vniesli do občianskeho života klamný formalizmus 

a povrchnosť. Sofisti si boli vedomí toho, že súdny človek odhalí ich rafinovanosť 

a preto sa nezdržiavali na jednom mieste a prechádzali z mesta do mesta. 

Popri negatívnych a deštruktívnych účinkoch hnutie sofistov malo aj mnohé 

pozitívne výsledky. Zásluhou sofistov sa obrátila pozornosť na problémy gramatiky, na 

skúmanie významu reči a synonymických slov. Začala sa viac zdôrazňovať precíznosť 

vo vyjadrovaní, otázka vhodnosti termínov a pod. Medzi sofistami možno nájsť 

množstvo astronómov, vojnových teoretikov, architektov, právnikov a filológov, ktorí sa 

stali hlásateľmi ušľachtilých mravných zásad. Je potrebné tiež poznamenať, že filozofia 

sofistov bola značne rôznorodá. Nešlo tu o jednotné a myšlienkovo ucelené hnutie, ale 

skôr o rôzne smery, ktorých podstatu nie je ľahké vystihnúť. 

Subjektivizmus sofistov priniesol do filozofie veľmi významný prvok a to dôraz 

na ľudskú osobnosť, čo malo za následok to, že poklesol záujem o bádanie prírody. 

Ústredným objektom filozofického záujmu sa stal človek, jeho myslenie, cítenie 

a chcenie. Nastal odklon od skúmania princípov bytia, pôvodu vesmíru a podobne. 

Sofistika sa stala módnou filozofiou Grécka a prenikla všetky vrstvy gréckej 

spoločnosti, zvlášť mládež ňou bola oslnená. Sofistika vznikla v prostredí, v ktorom 

zanikajú staré grécke cnosti, upadá viera v národné božstvo a tradičná sebaobetavosť.  

Zameranie pozornosti sofistov na otázky súvisiace s človekom ich priviedlo 

k tomu, že značnú časť svojich filozofických úvah venovali otázkam právnej filozofie, 

štátu, práva, psychológie, rétoriky, teda problematike, ktorú pred nimi ešte nikto v takej 

miere neskúmal. Subjektivizmus sofistov priviedol k tomu, že na právo, morálku a štát 

sa pozerali ako na javy, ktoré sú často organizované v prospech mocnejších.  

Boli to práve sofisti, ktorí si ako prví otvorene položili otázku, či spravodlivosť 

má prirodzený základ. Inými slovami povedané, či to, čo je spravodlivé zo zákona 

(alebo na základe dohody) je taktiež spravodlivé aj na základe prirodzenosti (gr. fysis). 

Na túto otázku sofisti odpovedali vo všeobecnosti negatívne: zákony sú výtvory ľudí, 

ktoré si mnohokrát vynucujú to, čo je proti prírode. Sofisti pozitívne právo považovali 

len za ľudské vynálezy, ktoré vytvorila doba a ktorých cieľom je to, aby slabí mali 

prevahu nad silnými. Pozitívne právo, morálka a ľudská spravodlivosť boli pre sofistov 



 

20 

len prejavom ľudskej slabosti na zastrašenie lepších a silnejších. Sama príroda žiada, 

aby silnejší mali prevahu nad slabšími. 

Sofisti teda proti sebe postavili na jednej strane pozitívne právo a pozitívnu 

mravnosť, ktoré sú výsledkom ľudských dohôd a ktoré len umelo regulujú ľudské 

vzťahy a na strane druhej prirodzené právo, ktoré pramení v harmónii vesmíru a 

v zákonitostiach prírody. Prirodzené právo bolo podľa sofistov univerzálnym 

kozmickým poriadkom, objektívnou nutnosťou nezávislou od ľudskej vôle. Všetky 

ľuďmi vytvorené poriadky, zriadenia a zákony by mali byť v súlade s týmto prirodzeným 

poriadkom (fysis). Prirodzené právo bolo pre sofistov kritériom na hodnotenie platného 

práva. Pokiaľ by ľudské zákony a poriadky neboli v súlade s prirodzeným právom, tak 

nemajú opravdivú legitimitu. Takýmto spôsobom sofisti uznali objektívny charakter 

práva, ale len toho prirodzeného. Prirodzené právo je jediným správnym zákonom 

ľudského jednania, ktoré každý má a musí uznať. 

Prirodzené právo je zákon, ktorý platí pre všetky tvory, pre všetkých ľudí 

všetkých čias. Prirodzené právo vyžaduje to, aby z prírody silnejší vládol slabšiemu, 

aby silnejší mal viac ako slabší. Takto ponímané prirodzené právo je právom silnej 

individuality. Z toho vyplýva, že v každej obci si držitelia moci presadili také zákony, 

ktoré boli pre nich prospešné a výhodné. Napríklad v demokratickej obci boli zákony 

prospešné demokratom, v aristokracii zasa aristokratom.38 

 Úvahy sofistov prenikli do najširších vrstiev gréckeho ľudu a hlavne v Aténach 

prispeli k narušeniu tradičných mravných, právnych a náboženských zásad. Nastúpila 

náboženská indiferentnosť, rozvrat v politickom živote a egoizmus, ktorý hlásal plné 

užitie si vlastného ja aj za cenu ujmy iného. Ich prístup kritizoval Sokrates, ktorý si 

uvedomoval, aké ťažké je poznať pravdu. 

 

 Trasymachos z Chalkedona sa domnieva, že spravodlivosť alebo zákon 

v zmysle prirodzenosti je to, čo slúži mocným,39 pretože aj vo fyzickom poriadku mocný 

víťazí nad slabým. Trasymachos sa javí ako zástanca individualistického utilismu, ktorý 

považuje za mieru cnosti a spravodlivosti subjektívny záujem diktovaný pocitmi ľúbosti 

a neľúbosti. Oproti tejto prirodzenej spravodlivosti stojí spravodlivosť ľudská, ktorá je 

výtvorom ľudskej slabosti. V učení je možno teda vidieť dualizmus: prirodzený 

a pozitívny. 

 

                                                 
38 Porovnaj RÁZKOVÁ, R.: Dějiny právní filozofie, Brno : Masarykova univerzita, 1997, s. 22-23. 
39 PLATÓN, La Repubblica, I, 338. 
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 Kallikles vyhlasuje, že zákony obmedzujú práva mocných. Príroda sama 

ukazuje, že je správne, keď lepší má prevahu nad horším, viac schopný nad menej 

schopným a preto kritériom spravodlivosti je nasledovné: moc a nadvláda silnejšieho 

nad slabším. Naproti tomu ľudský zákon prehlasuje takýto stav za ohavnosť 

a bezprávie. Týmto spôsobom Kallikles svojsky zdôrazňuje protiklad medzi 

prirodzeným a ľudským zákonom, medzi prirodzenou a ľudskou spravodlivosťou. Na 

jednej strane stojí zákon prírody, ktorý si robí nároky na absolútnu platnosť, na druhej 

strane stojí zákon davu a slabochov, ktorí sa snažia vyrovnať prirodzenú nerovnosť 

medzi slabosťou a zdatnosťou.40 To, na čo sa dav s pohŕdaním pozerá ako na zločin, 

nie je nič iné ako prejav zákona, ktorý dala príroda mocnejšiemu jedincovi. Podľa 

sofistov pozitívne právo a ľudská spravodlivosť sú výrazom ľudskej slabosti 

a degenerácie a zastrašujú tých, ktorí sú lepší a spôsobilí mať viac ako horší. Sofisti 

teda obrátili pojem spravodlivosti, t. j. namiesto vznešenej morálky, ktorá zodpovedá 

skutočnej ľudskej prirodzenosti, dávali do pozornosti úzku morálku rodených otrokov. 

 

Glaukon voči ľudskej spravodlivosti zaujímal miernejšie relativistické 

stanovisko, t. j. spravodlivosť neodmietal tak razantne ako väčšina sofistov. Glaukon 

konštatoval, že spravodlivosť je len ľudským vynálezom, t. j. spravodlivé je to, čo 

vzniká dohodou, na základe ktorej sa zmluvné strany navzájom zaväzujú, že si nebudú 

škodiť. Vysvetlil, že páchanie bezprávia je dobrom, jeho trpenie zase zlom. Ak si však 

ľudia navzájom činia a trpia bezprávie, dochádza k názoru, že keď nemôžu pred 

jedným ujsť a zvoliť si to iné, tak je im prospešnejšie, aby sa dohodli na tom, že si 

navzájom nebudú bezprávie (násilie) ani páchať a následne nebudú ani trpieť. Z tohto 

dôvodu ľudia začali vytvárať zákony a uzatvárať dohody a nazvali zákonným 

a spravodlivým to, čo bolo nariadené v zákonoch. Ľudská spravodlivosť je len istým 

kompromisom medzi tým čo je najlepšie (t. j. páchať bezprávie a unikať trestu) 

a najhoršie (t. j. trpieť bezprávie a nemožnosť vykonať pomstu). Na rozdiel od 

ostatných sofistov Glaukon ľudskú spravodlivosť odmieta miernejším spôsobom, lebo 

podľa neho je len nutným zlom. Ale aj tak podľa neho ľudská spravodlivosť je 

namierená proti prirodzenosti, lebo tí, ktorí jednajú spravodlivo, to robia neradi, pretože 

nemôžu páchať bezprávie. Z toho vyplýva, že nikto nie je dobrovoľne spravodlivým, ale 

len z donútenia, lebo v takejto spravodlivosti nik nevidí dobro pre seba. Preto človek 

ako náhle vidí, že môže páchať bezprávie, tak ho uskutoční. Každý je presvedčený, že 

                                                 
40 PLATÓN, Gorgias, XXXVIII – XXXIX, 483 b, 484 a. 
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viac mu prospieva bezprávie ako právo. Podstata ľudskej spravodlivosti spočíva vo 

vzájomnej obave ľudí pred zlom, ktoré im hrozí od druhých.41 

 

 Hippias z Elidy vo svojej náuke poukázal na rozdiel medzi právom prírody 

a ľudskými zákonmi. Učil, že pozitívny ľudský zákon je pre človeka umelo vytvoreným 

tyranom a základom práva, avšak takéto právo je človekovi cudzie a neprijateľné. 

Ustanovenia pozitívneho zákona odporujú ľudskej prirodzenosti, nútia ľudí k mnohému, 

čo je proti prírode. Hippias sa zasadzoval za prirodzený zákon, za spoločenskú 

rovnosť medzi ľuďmi: z dôvodu prirodzenosti všetci ľudia sú „pokrvní, príbuzní, 

spoluobčania“. „Tyranský ľudský zákon veľa krát spôsobuje násilie na prirodzenosti“.42 

Z tohto dôvodu Hippias odmietal donucovaciu moc pozitívneho práva. 

 

 Podobné názory zastával aj Antifón (pravdepodobne Aténčan), podľa ktorého 

všetci ľudia sú od prirodzenosti rovní: „rešpektujeme a ctíme si toho, kto je vznešeného 

pôvodu, ale toho, kto nepochádza zo vznešeného rodu, nerešpektujeme a nectíme. 

Takýmto spôsobom sa správame jedni k druhým, ale od prírody sme si vo všetkom 

rovní, Gréci a barbari [...]. Všetci dýchame vzduch prostredníctvom úst a nozdier 

a všetci jeme rukami.“43 Z tejto predstavy o prirodzenej rovnosti ľudí Antifón nevyvodil 

konkrétne závery, ktoré by boli namierené proti otrokárskemu zriadeniu. 

 

Významným sofistom bol aj Protagoras z Abér (asi 481 – 411 pred n. l.). Vo 

svojej náuke vychádza z predpokladu existencie nemeniteľnej, istej pravdy 

a evidentnej premenlivosti vecí a pokúša sa tieto dva protipóly zladiť. Riešenie vidí 

v priznaní trvalej menlivosti matérie telies, ale aj rozličných stavov človeka. Vyhlásil 

axiómu: „človek je mierou všetkých vecí“ (pantón chrématón metron anthrópos) a to 

existujúcich, že sú a neexistujúcich, že nie sú.44  

 Protagoras taktiež tvrdil, že ľudia na počiatku žili roztrúsene a nie v meste. 

Neskôr ľudia vyšli zo svojho stavu prirodzenosti, stavu neporiadku a anarchie, aby sa 

podriadili sociálnemu, právnemu a politickému poriadku. Pred vytvorením Štátu 

existoval akýsi prirodzený stav, ktorý sa zakladal na prirodzenom práve. Neskôr 

dochádza k transformácii, keď tento prirodzený stav sa postupne a historicky mení 

v inštitúciu, v akýsi sociálny organizmus, ktorý bol vytvorený na dosiahnutie určitých 

                                                 
41 Porovnaj RÁZKOVÁ, R.: Dějiny právní filozofie, Brno : Masarykova univerzita, 1997, s. 29-30. 
42 PLATÓN, Protagora, XXIV, 337 b. 
43 ANTIFONTE, Frammenti, 87, in Diels, H. – Kranz, W.: Die Fragmente der Vorsokratiker, Griechisch und 
Deutch, Berlin 1951. 
44 PROTAGORA, Frammenti, 80, B, 1. 
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cieľov prostredníctvom dohody, úkonu ľudskej vôle medzi najchudobnejšími.45 Ľudia sa 

v záujme svojho prospechu vzdali prirodzenej slobody a podriadili sa prísnym 

pravidlám štátu a práva. Štát určil zásady spolužitia, ktoré obmedzujú prirodzenú 

slobodu jednotlivcov a účelovo stanovil mieru dobra a zla, spravodlivosti 

a nespravodlivosti. Na rozdiel od ostatných sofistov, ktorí spravodlivosť chápali len 

v prirodzenom zmysle, t. j. ako nadvládu silnejšieho nad slabším. Protagoras uznával 

pozitívnu ľudskú spravodlivosť a jej nenahraditeľnosť pre usporiadané občianske 

spolužitie. 

 

 Učenie sofistov neobohatilo vedu o nové poznatky, ale ich najväčší prínos 

spočíval v tom, že racionalisticky kritizovali názory svojich predchodcov a spoločenské 

pomery, zaslúžili sa o popularizáciu filozofie, svoje filozofické úvahy intenzívne 

nasmerovali na človeka, štát a právo a pripravili vhodné prostredie pre plný rozkvet 

gréckej starovekej filozofie. Sofisti svojim učením o prirodzenom práve ako prví otvorili 

históriu prirodzenoprávnych úvah. Upozornili na problém práv týkajúcich sa ľudskej 

bytosti, keď poukázali na protiklad medzi tým, čo je spravodlivé podľa prírody, teda 

spravodlivosťou a tým, čo je spravodlivé podľa zákona. 

Sofisti primitívny pojem spravodlivosti a mravnosti vtesnali do dvoch 

fundamentálne odlišných podôb: do podoby prírody (φύσις) alebo do podoby dohody 

(νόμος). Takéto rozdielne pohľady podnietili vznik úvah o existencii prirodzeného 

práva. Natíska sa otázka: existuje alebo neexistuje vo svete spravodlivosť sama 

o sebe, ktorá je nezávislá na pozitívnych zákonoch? Vo svete existujú ľudské túžby 

a náklonnosti, ktoré sú v súlade s ľudskou prirodzenosťou a sú dobré pre človeka 

a spoločnosť. Ale taktiež existujú túžby a náklonnosti, ktoré majú zhubné účinky na 

ľudskú prirodzenosť a na ľudstvo a preto sú zlé. Z toho vyplýva nasledovný sled 

myšlienok. Ľudský život ako taký je dobrý preto, lebo je v súlade s prírodou. Človek 

bude dobrý vtedy, ak bude konať dobro, ktoré sa chápe ako dielo, ktoré zodpovedá 

špecifickej ľudskej prirodzenosti a jej dvom požiadavkám: žiť podľa prírody (χατά 

φύσιν), bez existencie jednoduchej prírody (φύσιν). Dobrý život je teda zdokonalením 

prirodzenosti človeka a je životom podľa prírody. Normy, ktoré špecifikujú všeobecný 

charakter takéhoto dobrého života sa volajú prirodzeným zákonom.46 Dohoda (νόμος) 

sa takto stáva zdokonalením prirodzenosti (φύσις). Túto skutočnosť pôsobivo vyjadril 

neznámy sofista týmito slovami: „pretože ľudia nie sú v stave žiť sami (ale vždy 

                                                 
45 Táto myšlienka podnietila vznik náuky o kontraktualizme alebo sociálnom kontrakte. 
46 Porovnaj STRAUSS, L.: Diritto naturale e storia, Venezia : Neri Pozza, 1957, s. 98. 
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poslušní Nutnosti) sa spojili, pretože všetky ich životné inštitúcie a technické vynálezy 

vznikli pod tlakom Nutnosti. Žiť spoločne bez zákonov sa javí ako nemožné [...]. Preto 

Zákon a Právo zvrchovane vládnu nad ľuďmi a nebudú nikdy odsunuté nabok, pretože 

oni sú pevne zakotvené v prírode“.47 V opačnom prípade by sa ľudia vrátili k divokej 

forme svojej existencie. 

Obrazne povedané filozofická aktivita sofistov bola myšlienkovým kvasom, 

ktorý podnietil vznik veľkolepej idealistickej gréckej filozofie, ktorú vytvorili takí géniovia 

ľudského myslenia ako Sokrates, Platón a Aristoteles. 

 

1.7 Sokrates (470 – 399 pred n. l.) 

 Bol zakladateľom klasickej epochy gréckej filozofie, učiteľom Platóna, veľkým 

reformátorom mravov a spoločenských poriadkov. Sokrates si v krátkom čase získal 

mnoho žiakov najmä svojimi vysokými etickými a intelektuálnymi kvalitami, svojou 

láskou k pravde, k dobru ako aj svojou prívetivosťou, veselou povahou a láskavosťou. 

Dosiahol azda najvyšší stupeň dokonalosti, k akému sa môže človek dopracovať 

svojimi prirodzenými schopnosťami. Sokrates nenapísal nijaké dielo. Obsah jeho 

náuky sa zachoval v Xenofontových pamätiach, v Platónovej Obrane Sokrata a vo 

viacerých Platónových dialógoch. Sokrates s veľkým rozhorčením kritizoval sofistov, 

najmä ich subjektivizmus, individualizmus, relativizmus i povrchnosť vo vedeckom 

bádaní. Napokon Sokrates od sofistov prebral objekt vedeckého bádania a od 

fyzicistov ich vedeckú metódu. 

 Sokratova filozofia bola reakciou hlavne na sofistický individualizmus 

a neistotu, čo malo za následok to, že vo filozofii sofistov absentovalo objektívne 

meradlo ľudského správania: čo je dobré, zlé, čnostné a spravodlivé. Sokrates sa 

snažil dať ľudskému poznaniu a jednaniu pevnú základňu, ktorú krajne individualistickí 

sofisti nemali. Podľa Sokrata všetko, čo sa vo svete deje, nie je dielom náhody, ale je 

to dôsledok riadenia univerzálneho rozumu, ktorý tvorí podstatu vesmíru a všetkému 

vládne. Tento všeobecný rozum je jediný a inteligencia človeka má na ňom účasť. 

Univerzálny rozum musí byť teda spoločným prameňom poznania a spoločným 

kritériom pravdy. 

 Sokrates rozlišuje medzi zákonmi písanými (νόμοι πόλεως) a nepísanými 

(άγραφοι νόμοι). Písané zákony (pozitívne) sú zákony tohto alebo iného mesta, 

podliehajú zmenám v závislosti od teritória, času a majú platnosť ako peniaz - teda 

                                                 
47 D´AGOSTINO, F.: Il pensiero giuridico nella sofistica, in: Rivista internazionale di filozofia del diritto, LII 
(1975) 193-216. 
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platia len v presne vymedzenom teritóriu a čase. Písané zákony si dáva sám štát. 

Nepísané zákony (prirodzené) sú postavené nad pozitívne zákony, platia pre všetky 

krajiny v každej dobe a preto sú základom písaných zákonov. Tieto zákony nemôžu 

pochádzať od ľudí, majú mimozemský prameň a vznikajú z vôle bohov - príklad 

takýchto zákonov: úcta voči rodičom, zákaz telesného obcovania rodičov s deťmi a iné. 

Sankcia za prestúpenie nepísaného zákona je nezávislá od ľudskej vôle, lebo toho, kto 

takýto zákon poruší, stihne boží trest, pred ktorým sa nedá uniknúť. Naopak trestu za 

porušenie ľudského zákona možno uniknúť.48 Nepísané zákony majú podobu istých 

a nemeniacich sa morálnych právd a tvoria prirodzený zákon, teda vnútorný zákon, 

ktorý je vpísaný do duše a svedomia ako obraz Boha. Sám Boh vložil do ľudí sklony, 

podľa ktorých žijú biologicky a morálne.49 

 V súvislosti s rozdelením zákonov na písané a nepísané Sokrates objasňuje, 

čo je nutné predstaviť si pod slovom zákonnosť. Zákonnosť je konanie človeka, ktoré 

je v súlade so štátnymi zákonmi. Týmto Soktrates stotožnil zákonnosť so 

spravodlivosťou. Sokrates chápe spravodlivosť ako jednanie človeka, ktoré je v súlade 

s božími a ľudskými zákonmi. Naopak nespravodlivosť chápe ako správanie priečiace 

sa týmto zákonom. Preto spravodlivosť je dvojaká: pozitívna (ľudská) a prirodzená. 

 Sokrates venuje pozornosť aj problematike dodržiavania písaných zákonov, 

ktoré sú nedokonalé, nerozumné a nesprávne. Sokrates uznal, že zákony, ktoré sú 

vydané samotným človekom sú nedokonalé, ale aj napriek tomu sú odrazom 

prirodzených a večných zákonov a je nutné ich dodržiavať. Je to preto, lebo dobrý 

občan musí zachovávať aj zlé zákony, aby nepovzbudzoval zlého občana 

k porušovaniu dobrých zákonov. Ďalším dôvodom pre dodržiavanie písaných zákonov 

je skutočnosť, že všetky zákony bez ohľadu na ich hodnotu sú lepšie než nezákonnosť 

a ľudská ľubovôľa.50 

 Dualizmus božského a ľudského, prirodzenej a pozitívnej spravodlivosti je 

rovnaký ako u sofistov, ale spôsob, akým ho Sokrates hodnotí, je celkom odlišný. 

Sokrates neponíma prirodzenú spravodlivosť len biologicky, ako to robili sofisti, podľa 

ktorých prirodzene spravodlivé konanie je také, ktoré poskytuje čo najväčší rozvoj 

žiadostiam a  podporuje životnú zdatnosť jednotlivca. Podľa Sokrata prirodzená 

spravodlivosť má korene v kozmickom rozume, ktorý ako vševládny živel preniká 

                                                 
48 Porovnaj SENOFONTE, I quattro libri di Senofonte dei detti memotrabili di Socrate, IV. libro., 4. cap., trad. 
dal greco di Verri A., Brescia : Nicolò Bettoni, 1927, s. 222-232. 
49 Porovnaj ibidem, I. libro, 4. cap., s. 38-45. 
50 Porovnaj WELZEL, H.: Diritto naturale e giustizia materiale, Milano : Giuffrè, 1965, s. 25-29; CHIALVO, G.: 
La genesi del diritto in Socrate, Roma : Stabilimento del Genio Civile, 1912; RÁZKOVÁ, R.: Dějiny právní 
filozofie, Brno : Masarykova univerzita, 1997, s. 34; DE CRESCENZO, L.: Příběhy řecké filozofie. Sokrates 
a ti druzí, Praha : Dokořán, 2004, s. 7-37. 
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prírodou a je totožný s Bohom. Kto sa správa v súlade s ním, jedná podľa božej vôle, 

teda spravodlivo. Základom spravodlivosti nie je teda individuálny prospech, ale 

objektívna inteligencia. Skutok, ktorý sa jej prieči, je vlastne negáciou rozumu a preto 

je neprirodzený. Zákon prírody nie je právo silnejšieho, ale právo rozumnejšieho. 

 Sokrates videl v prirodzenom ako aj v štátnom zákone rovnaký princíp 

vševládneho rozumu, ktorý je postavený proti individuálnej ľubovôli. Týmto spoločným 

základom preklenul priepasť, ktorú jeho predchodcovia vykopali medzi pozitívnou 

mravnosťou a právom na jednej strane a prirodzeným poriadkom na strane druhej. Aj 

v ľudských zákonoch nachádzal obraz božstva a preto mal pred nimi posvätnú úctu. 

 

1.8 Platón (428 – 347 pred n. l.) 

 Bol jeden z veľkých géniov ľudského pokolenia, zakladateľom objektívneho 

idealizmu a so Sokratom spoluzakladateľom starovekej metafyziky u Grékov. Vlastným 

menom Aristokles, ale pre jeho širokú hruď a plecia, ako aj pre jeho široké čelo ho vo 

filozofickej škole začali nazývať Platónom (platys, gr. ploský, široký). Venoval sa 

približne 50 rokov vedeckej činnosti, ktorá mala niekoľko na seba nadväzujúcich etáp. 

Platón prevažne tvoril svoje diela formou dialógu, v ktorom predstavil jasnú 

diferenciáciu názorov, ľahký prechod medzi myšlienkami a systematické vedenie 

k určenému cieľu.  

 Platón vychádza zo Sokratovej doktríny o pojmoch a definíciách a pokúša sa 

preklenúť priepasť medzi Herakleitovým učením o ustavičnom pohybe vecí vo 

fyzickom svete ako o jedinej objektívnej realite na jednej strane a na druhej strane 

učením elejskej školy o absolútnej nemenlivosti jediného skutočného bytia, okrem 

ktorého neexistuje nič. Vo svojom konciliačnom úsilí rozumom poznáva stabilitu 

univerzálneho pojmu nemenlivej podstaty vecí, ale empiricky poznáva aj permanentnú 

menlivosť jednotlivých bytí v materiálnom svete. V naliehavej potrebe určiť kde je 

skutočná realita, Platón vytvoril dualistickú doktrínu a svoju dialektickú náuku 

o ideách.51 

 Platónova dialektika je v podstate logické vyvodzovanie dôsledkov 

z ontologického a už vopred existujúceho poriadku – reálneho poriadku. Platónove 

usudzovanie o ideách sa dá vyjadriť aj takto: vo svete, ktorý je prístupný našim 

zmyslom, nie je nič trvalého, čo by nepodliehalo zmene. Všetko sa nachádza 

v neustálom toku a premene, t. j. dnes sa nám to javí tak, zajtra zase inak. Preto svetu, 

                                                 
51 Platónova náuka nie je totožná so stredovekým poňatím dialektiky, ani s Hegelovou triadickou dialektikou, 
ani s Kantovou transcendentálnou dialektikou. 
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ktorý sa nám takto javí, nemožno prisúdiť znak pravej reality a z toho dôvodu 

senzibilný svet nemôže byť predmetom pravého poznania. To, čo tvorí predmet 

poznania v pravom slova zmysle môže byť jedine len to, čo je nemeniteľné, trvalé a to 

sú idey, ktoré chápe ako číre podstaty, ktoré existujú mimo času, dejín a priestoru a 

nie sú ničím podmienené, ale naopak všetko podmieňujú. Idey majú znaky úplnej 

dokonalosti a absolútnej čistoty, sú nemeniteľné, večné a univerzálne. Existujú 

samostatne, nie sú závislé na senzibilných veciach, sú dokonalé, čisté, nemateriálne 

teda duchovné. Idey sú medzi sebou harmonicky usporiadané podľa hierarchického 

poriadku a to podľa stupňa dokonalosti, rodovej a druhovej nadradenosti 

a podradenosti. Naproti tomu jednotlivé indivíduá umierajú a menia sa. Preto idey 

patria do reálneho poriadku a sú jedinou opravdivou realitou. 

 Inými slovami povedané, Platón usudzuje tak, že ak existuje poznanie, pred 

poznaním musí existovať poznateľný objekt. Nutnosť existencie objektu poznania 

Platón používa na dokazovanie reálnej existencie ideí. Platón rozlišuje dva svety: a) 

reálny, ktorý je svetom nemeniteľných a rozumom pochopiteľných večných ideí 

(kosmos noétos); b) senzibilný, ktorý je tvorený meniteľnými, nestálymi a zmyslami 

poznateľnými bytiami, ktoré sú závislé na bytí, ktoré je samo od seba. Tento svet 

senzibilných vecí človek vníma svojimi zmyslami. Úsudky, ktoré sú založené na 

zmyslovom vnímaní, sú podľa Platóna len zdaním pravdy (doxa aléthés). Keďže človek 

túži po dokonalom poznaní, musí byť okrem sveta konkrétnych materiálnych vecí aj iný 

svet – ideálny svet, ktorý je objektom rozumového poznania. Cesta k takémuto 

rozumovému poznaniu ideí je nasledovná: od senzibilných vecí, t. j. ako od tieňa vedie 

cesta k poznaniu toho, čo je príčinou tieňa. Preto Platón nazýva senzitívny svet vecí 

svetom tieňov. Aj v senzitívnych veciach možno poznávať idey, ale len veľmi 

nedokonale, lebo sú to len ich tiene. 

Na najvyššom stupni je idea ideí, najčistejšia idea – idea dobra. Dobro je vo 

svete ideí silou, krásou a príčinou poznania, ako slnko je príčinou existencie svetla 

a príčinou viditeľnosti senzibilných vecí vo svete. Nikto sa nepozerá na slnko, ale sa 

pozerá na veci, ktoré sú viditeľné, keď ich ožaruje svetlo slnka. Podobne nikto nemôže 

vidieť ideu dobra, ktorá je nad múdrosťou a nad pravdou a je posledným dôvodom 

poznania múdrosti a pravdy. Potom idea múdrosti a idea pravdy je dobrá hodnotou, 

ktorú jej prepožičiava idea dobra, ale ani idea pravdy a ani idea múdrosti nie je sama 

dobrom.52 

                                                 
52 Z atribútov, ktorými Platón označoval ideu dobra, možno usudzovať, že termín dobro vyjadroval pojem 
Boha. Platón sa na mnohých miestach zmieňuje o Bohu, božstve, nie však natoľko jasne a určite, aby bolo 
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 V náuke o čnostiach Platón tvrdí, že cesta ku šťastiu vedie cez čnostný život. 

Prvou čnosťou je múdrosť (sofia), druhou statočnosť (andreia) a treťou miernosť 

(sófrosyné). Koordinujúcou čnosťou je spravodlivosť (dikaiosyné). Všetky čnosti sa 

zbiehajú v najvyššej čnosti, ktorou je múdrosť. 

Platón chápe spravodlivosť alebo čestnosť (διχαιοσύνη) a nespravodlivosť 

(άδιχία) ako čnosť a neresť, ktoré sa môžu týkať tak štátu ako aj jednotlivca. 

Spravodlivosť je princípom, ktorý riadi vzťahy medzi časťami duše53 a tiež medzi 

časťami štátu. Spravodlivosť je pre Platóna istou rovnováhou, podmienkou zdravej 

duše, človeka a štátu. Spravodlivosť ako koordinujúca a harmonizujúca čnosť 

uspôsobuje človeka, aby všetky svoje schopnosti a sily ovládal tak, že by vždy „konali 

to svoje“ (ta heautú prattein) vo vzájomnom rešpektovaní úloh a činností podľa im 

príslušného postavenia. Teda čnosť spravodlivosti chápe Platón ako súlad 

s prírodou, lebo čnosť je prejavom zdravia, krásy a dobrého stavu duše. Neresť je 

zasa jej chorobou.54 

 Platón podstatu spravodlivosti človeka, štátu a vesmíru vidí v ideálnom 

poriadku, ktorý má dokonalý vzor v idei dobra. Spravodlivosť ako čnosť je putom, ktoré 

zjednocuje spoločnosť, je harmonickým spojením jednotlivcov, ktorí našli svoju úlohu 

podľa svojej náklonnosti a vzdelania – čo je najvyšším dobrom pre štát.55 

 Platón myšlienky spravodlivosti rozoberá hlavne v dvoch dialógoch. V Politei,56 

kde hovorí o spravodlivosti jednotlivca a štátu a v Timaiovi,57 kde proti ľudskému štátu 

stavia kozmický štát, aby poukázal, ako sa v ňom uskutočňuje idea svetovej 

spravodlivosti. Ako to možno vidieť v Timaiovi, kozmická spravodlivosť je prírodným 

zákonom, ktorému všetko podlieha. Platón tento svetový poriadok nechápe len čisto 

fyzikálne ako prejav imanentných prírodných síl, ale vidí ho aj pod zorným uhlom 

                                                                                                                                  
možno bezpečne tvrdiť, že má na mysli jedného osobného Boha, avšak ani nie natoľko určite a jasne, aby 
bolo Platóna možno považovať za ateistu, panteistu alebo polyteistu. V dialógu Faidros chápe Boha ako 
nutné bytie, v dialógu Filébos ako najvyšší rozum, v dialógu Sofistés ako personifikovanú bytosť, v dialógu 
Timaios ako pôvodcu sveta a dialógu Nomoi ako prvého hýbateľa; porov. ŠOKA, S.: Úvod do dejín filozofie. 
Starovek, Bratislava; Trnava : 1993, s. 70-74. 
53 Platón považuje dušu človeka za nesmrteľnú. Okrem tejto nesmrteľnej duše je však v človekovi aj ešte 
jedna telesná a preto smrteľná duša, ktorá je rozdelená na dve časti, takže sa vlastne jedná o tri duše, alebo 
presnejšie o tri funkcie jednej duše. 

Prvá, nesmrteľná duša je božský prvok v človekovi, je rozumná a Platón ju nazýva logistikon 
(myseľ, rozum). Sídli v hlave, má ovládať celého človeka. Druhá je telesná a smrteľná; je žiadostivá; sídli v 
srdci a nazýva sa thymoeidés (vášnivosť, srdce). Tretia, najnižšia duša je taktiež smrteľná a je to náruživá 
duša, ktorú Platón nazval epithymétikon (dychtivosť, túžobnosť). Sídli v bruchu a smeruje k telesnému 
ovládaniu človeka. 
54 PLATÓN, Ústava, IV, 444 d. 
55 Porovnaj CHOVANCOVÁ, J.: Liberalizmus verzus komunitarizmus (aspekt spravodlivosti, práva a moci), 
Bratislava : VO PraF UK, 2006, s. 10. 
56 Politeia je dielo z vrcholného obdobia Platónovej tvorby a pojednáva o ideách, spravodlivosti, teórii štátu, 
ideálnom aspekte správy štátu, v ktorom vládne čnosť. 
57 Timaios dielo pochádzajúce z Platónovej staroby, ktoré pojednáva najmä o pôvode, vzniku a štruktúre 
sveta. 
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morálky. To znamená, že podľa Platóna má vesmír taktiež svoje mravné základy ako 

jednotlivec a štát. Vesmír je teda mravnou bytosťou ako človek. V Timaiovi je vesmír 

opísaný ako oduševnený a inteligentný organizmus, stvorený podľa najdokonalejšieho 

obrazu (Tim. 29). Na inom mieste Platón opisuje kozmickú spravodlivosť ako 

imanentnú vládu inteligencie v kozmickej duši, ktorá v nej uskutočňuje dokonalú 

harmóniu a poriadok. Vesmír je takto dokonalý, nezničiteľný a chorobám 

nepodliehajúci organizmus (Tim. 33). U Platóna kozmická spravodlivosť je chápaná 

ako večný prírodný zákon, ktorý vládne v celom kozme a ktorý je nezmeniteľný 

a neporušiteľný.  

 Medzi spravodlivosťou kozmickou a spravodlivosťou ľudskou a štátnou nie je 

podstatný rozdiel, lebo každá spravodlivosť (nech je v kozme, štáte, jednotlivcovi) je 

odrazom idey spravodlivosti - spravodlivosti samej v sebe, ktorá sídli v nadhviezdnych 

sférach a zosiela lúče svojej absolútnej existencie zmyslom prístupným bytiam. Preto 

spravodlivosť vo svojej ideálnej čistote nemožno poznať zmyslami, ale len čistým 

rozumom, ktorý môže preniknúť k pravej podstate bytia.58 Inými slovami povedané, 

Platón dospel k poznaniu, že spravodlivosť je vlastnosťou duše, že medzi 

individuálnou dušou a kozmickou dušou nie je podstatný rozdiel, že ľudská 

spravodlivosť je obrazom harmonického kozmického poriadku, odkiaľ plynie pre 

človeka požiadavka podriadenia sa vesmírnej spravodlivosti a vytvorenia súladu duše 

človeka s harmonickými kozmickými pomermi. Stav ľudskej duše, t. j. byť v súlade 

s kozmickou harmóniou, odpovedá požiadavkám ideálnej dokonalosti a je prirodzený, 

naproti tomu opačný stav, t. j. popretie vesmírneho harmonického poriadku, je stav 

neprirodzený.59 Preto nespravodlivosť a páchanie bezprávia je najväčším zlom.60 

Páchanie bezprávia je hriechom nie len proti poškodenému, ale aj proti Bohu, lebo 

duša človeka páchajúceho bezprávie je v nedôstojnom a potupnom stave.61 Pre 

odstránenie a vyliečenie takéhoto zlého stavu duše človeka je potrebný trest. 

 Platón po nevydarenom pokuse, ktorý zažil v Syrakúzach, kde chcel založiť 

ideálny štát podľa svojich ideí, priznáva zákonom supremáciu nad vladármi: dobrý 

vládca je služobníkom bohov a zákonov. Zákony a inštitúcie, ktoré sú cielene 

usporiadané, existujú prirodzene, lebo sú ovocím rozumu a pravých myšlienok, teda 

ľudskej duše.62 Platón písaným zákonom priznáva morálnu hodnotu i keď v nich vidí 

                                                 
58 Porovnaj PLATÓN, Faidon 65-66. 
59 Porovnaj PLATÓN, Zákony, 728 a, b. 
60 Porovnaj PLATÓN, Gorgias, 475 b, 477 e. 
61 Porov. PLATÓN, Zákony, 728 a, b. 
62 Ibidem, X., 892 c – 896 d. 
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optimálny, ale len druhoradý stav: „zákon alebo nariadenie nemá prevahu nad 

múdrosťou; spravodlivosť [...] riadi všetko ak je intelekt skutočne slobodný a ušľachtilý 

[...]; dnes nie sú intelekty s takýmito veľkými kvalitami a len niektorí ich užívajú v malej 

miere; preto my sa musíme uchýliť k tomu, čo je po intelekte druhoradé: k politickému 

poriadku a k zákonom, ktoré môžu rozšíriť svoje vedenie na mnohoraké aspekty 

života, ale nie na všetky“.63 A preto na inom mieste dodáva, že v tom štáte, kde zákon 

je podriadený vládcom a nemá zvrchovanú moc, tak pre taký štát je pripravená skaza, 

ale kde zákon je paňou pre vladárov a vládcovia sú jeho služobníkmi, tam je zdar 

všetkého dobra, ktoré bohovia dali obciam“.64 

 Na záver môžeme konštatovať, že podľa Platóna písané zákony nie sú 

jediným regulátorom spoločenského žitia. Platón, tak ako Sokrates, rozlišuje medzi 

spravodlivosťou prirodzenou a pozitívnou. Prirodzené právo je pre neho kritériom 

čistoty písaného práva, je putom, ktoré spája písané zákony a taktiež ich ochraňuje. 

Prirodzené právo existuje vo svete ideí a písané zákony majú vlastnú prirodzenú 

hodnotu do takej miery, do akej majú účasť na dobre, ktoré je idea ideí a idea 

najčistejšia.65 Bohovia prirodzené právo zjavujú prostredníctvom mudrcov, filozofov 

a zákonodarcov, aby na jeho základe mohli vytvárať platné zákony. V prípade sporu 

medzi prirodzeným a pozitívnym právom vzniká zároveň aj spor medzi človekom 

a občanom. Platón sa v tomto spore prikláňa na stranu prirodzeného práva. 

 

1.9 Aristoteles (384 – 322 pred n. l.) 

 Bol Platónovým žiakom a jedným z najuniverzálnejších a najbystrejších 

duchov v dejinách filozofie. Jedinečným spôsobom sa mu podarilo zachytiť celkový 

stav poznania svojej doby. Právom sa označuje za otca logiky, za zakladateľa 

vedeckej zoológie, botaniky a psychológie. Zastával odmietavé stanovisko voči 

Platónovej náuke o ideách, lebo v nej videl zbytočné zdvojenie predmetov súcna – 

v ideách a jednotlivinách. Platón zastával názor, že podstatné je to, čo je všeobecné, 

univerzálne. Napríklad podstatným znakom Sokrata, Kallia, Faidra je ich ľudstvo. 

Aristoteles proti tomu namieta: to, čo v nich je skutočné, nie je ľudstvo, lebo Sokrates 

nie je Sokratom preto, čo mu je spoločné s ostatnými, ale tým, čo je v ňom zvláštneho. 

Preto pre Aristotela podstatou v prvom a vlastnom zmysle slova nie je všeobecné, ale 

                                                                                                                                  
V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že predtým Platón vo svojich dielach Ústava a Politikos, v ktorých 
opisoval ideálny štát, ignoroval hodnotu písaných zákonov v prospech filozofickej múdrosti: porov. PLATÓN, 
Ústava, IV., 425 d–e; Politikos, XXXIII, 294 a.  
63 PLATÓN, Zákony, IX, 875 c – d. 
64 Ibidem, IV, 715 c – d. 
65 Ibidem, VII, 793. 
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to, čo je vlastné jednotlivine a čo nemá spoločné s inými. Len v prenesenom zmysle 

slova možno všeobecné nazvať substanciou. Avšak všeobecninám66 neprislúcha 

separátne bytie (Platón mal opačný názor), ale ich existencia je výlučne viazaná na 

jednotliviny, od ktorých ju nemožno odlúčiť.67 Inými slovami povedané, Aristoteles 

zrealizoval Platónove idey, a tak obrátil pozornosť od všeobecného k jednotlivému. Na 

druhej strane Aristoteles nepopiera poznanie všeobecného, ale kladie značný dôraz na 

empirické poznanie, čím vlastne podnietil vznik nových vied: etiky, logiky, psychológie, 

politiky a estetiky. 

 Aristoteles analyzoval učenie svojich predchodcov a porozumel, že pri riešení 

otázky podstaty bytia je dôležité, aby neuviazol v osídlach rozporov medzi stálosťou 

a menlivosťou, medzi mnohosťou a jednotou v bytiach. Preto skúmal bytie, ktoré sa 

pred ním viditeľne mení a pozoroval to, čo sa v ňom nemení. Takto prišiel k objavnému 

poznaniu, že podstata vecí nie je v ich konkrétnosti a singularite ako takej, lebo ona 

nemá trvácnosť, ale ani v absolutizovanej realite univerzality, pretože formálne 

a objektívne sú poznateľné pojmy len v konkrétnych, singulárnych bytiach, poznateľné 

ako realita. Takto Aristoteles vytvoril svoju vlastnú teóriu abstrakcie. 

 Pri dôkladnej analýze súcna Aristoteles vyhlasuje, že základom všetkého 

existujúceho sú štyri základné princípy: a) forma (podstata); b) hmota (substrát); c) 

príčina; d) cieľ.68 Aristoteles vidí v prírode dokonalý poriadok a účelnosť, t. j. všetko, čo 

sa deje vo svete, nie je len výsledkom náhodnej hry prírodných síl, ale je výsledkom 

určitého plánu, ktorý je hlboko zakorenený v lone prírody. Preto v prírode nie je nič bez 

zmyslu.69 Každý pohyb má príčinu v inom pohybe, ten zasa v inom pohybe až napokon 

dôjdeme k prvej nezapríčinenej príčine všetkého pohybu, ktorý neprijíma pohyb od 

nikoho iného, ale je jeho zdrojom. Túto prvú príčinu Aristoteles stotožňuje s Bohom, 

ktorý je čistou formou, absolútnym bytím, bez akejkoľvek stopy hmotného, či 

potencionality.70 

 Aristoteles svoje etické úvahy, ktoré súvisia so spravodlivosťou a vôbec 

prirodzenosťou predstavil hlavne v diele Etica Níkomachova. Východiskovým bodom 

etiky u Aristotela je snaživosť a cieľovým bodom najvyššie dobro. Najvyšším dobrom 

pre človeka je čnosť. Je nutné pochopiť to, že človek k dobru a čnosti smeruje preto, 

lebo mu prinášajú blaženosť. Čnosť je uskutočnením prirodzeného účelu. A tak človek 

                                                 
66 „Všeobecnina“ (filoz.) – všeobecná stránka veci, javu, ktorú nemožno vnímať zmyslami, ale ju môžeme 
poznať rozumom. 
67 ARISTOTELES, Metafyzika, 1038 b; porovnaj B. TOMSA, Idea spravedlnosti a práva v řecké filozofii, 
Plzeň 2007, s. 124-125. 
68 ARISTOTELES, Metafyzika, I. 3. 
69 Ibidem, XII, 6. 
70 Ibidem, XII, 6-7. 
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si nevolí najvyššie dobro – čnosť pre ňu samú, ale preto, lebo je zdrojom blaženosti. 

Keby dobro bolo len abstraktnou ideou, tak by túžba po jeho realizácii bola 

nevysvetliteľná. Aby človek dobro chcel, musí byť to, čo je dobré, súčasne aj zdrojom 

blaženosti.71 Blaženosť je obsahom a cieľom života. Ohľadom čností je nutné 

pripomenúť, že čnosť má podľa Aristotela aj intelektuálny rozmer – čnosť je činnosť 

duše podľa rozumu, t. j. čnostné jednanie je nutne jednaním rozumným.72 Pokiaľ je 

čnosť bez rozumu, nie je čnosťou v pravom zmysle slova, pravou sa stane až keď sa 

spojí s rozumovou činnosťou.73 K čnostiam je človek prirodzene predurčený: „my sme 

prirodzene predurčení, aby sme nadobudli čnosti [...]“.74 K nadobudnutiu dokonalej 

čnosti sa vyžaduje nielen myšlienková aktivita, ale aj „prirodzená náklonnosť k 

dobru“.75 Vskutku „prirodzenosť je cieľom každého a akéhokoľvek objektu [...].“76 

 Účasť rozumu na každej čnosti nie je vždy rovnaká a tak Aristoteles rozlišuje 

čnosti dianoetické a etické. Dianoetické čnosti sú čisto intelektuálne, majú sídlo 

v rozumovej časti duše a ich podstatou je správne chovanie rozumu.77 Etické čnosti sa 

dotýkajú bezrozumovej časti duše, ale len potiaľ, pokiaľ sú v súlade s rozumovou 

časťou. Vždy sa vzťahujú k nejakým voľným hnutiam alebo činnostiam. Rozum tieto 

činnosti udržuje v strede medzi dvoma krajnosťami (napríklad čnosť statočnosti je 

rozumom udržovaná medzi bezhlavou odvahou a zbabelosťou alebo čnosť 

umiernenosti stojí medzi rozkošou a zármutkom).78 Etická čnosť na základe rozumovej 

aktivity smeruje k stredu a nachádza sa medzi dvoma krajnosťami, medzi nadbytkom 

(hyperbolé) a nedostatkom (elleipsis).79 Čnosť nie je nič iné ako rozvoj prirodzených 

náklonností a dispozícií v tom zmysle, že sú nasmerované na správny cieľ, sú 

obsiahnuté v správnej miere a vyváženosti. 

 Spravodlivosť je taktiež etickou čnosťou a jej poloha sa nachádza medzi 

dvoma krajnicami: medzi páchaním a znášaním bezprávia. Aristoteles vo všeobecnosti 

spravodlivosť definuje ako vlastnosť duše, ktorá uschopňuje človeka spravodlivo chcieť 

a jednať.80 Spravodlivosť nie je pojem jednoznačný, lebo ona je tak vlastnosťou 

človeka, ako aj normou, ktorá vyjadruje spravodlivé konanie. Spravodlivosť môže byť 

                                                 
71 Porov. ARISTOTELES, Etica Níkomachova, 1095 a. 
72 Porov. ARISTOTELES, Etica Níkomachova, 1098 a. 
73 Ibidem, 1144 b. 
74 ARISTOTELES, Etica Níkomachova, II, 1, 1103 a. 
75 ARISTOTELES, Grande etica o Magna Moralia, II, 3, 1200 a. 
76 ARISTOTELES, Politika, I, 2, 1252 b. 
77 Aristoteles dianoetické čnosti rozdeľuje na praktické (opatrnosť, obratnosť) a na špekulatívne (rozumnosť, 
vedomosť, súdnosť). Ich spoločnou črtou je ich neobmedzenosť: nijaký človek nie je priveľmi múdry, prílišne 
opatrný a priveľmi obratný. 
78 Etické čnosti podľa Aristotela sú: statočnosť, umiernenosť a spravodlivosť. 
79 ARISTOTELES, Etica Níkomachova, 1106 b - 1107 a. 
80 Ibidem, 1129 a 5. 
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chápaná tak v subjektívnom zmysle - etická (materiálna) spravodlivosť, ale i v 

objektívnom zmysle – zákonná (formálna) spravodlivosť. Etická spravodlivosť je buď 

rozdeľovacia (distributívna) alebo vyrovnávacia (komutatívna).81 Zákonná 

spravodlivosť spočíva v dodržiavaní platných zákonov. Zákon určuje čo je spravodlivé 

a čo nie. Zákon nariaďuje čo slúži spoločnému prospechu a blahu. Obsahom zákona 

sú teda čnosti. Obsahom zákona môže byť taká čnosť, ktorá sa týka vzťahu 

k druhému. Je to preto, lebo zákon upravuje vzťahy medzi jednotlivcami. 

Aristoteles zákonnú spravodlivosť nezaraďuje do kategórie zvláštnych čností, 

ktoré majú svoj špecifický obsah, ale zákonnú spravodlivosť považuje za súhrn 

všetkých čností a z tohto dôvodu ju nazýva aj celou čnosťou. Naproti tomu etickú 

spravodlivosť považuje len za čiastočnú spravodlivosť. Je to preto, lebo obsahom 

etickej spravodlivosti je rovnosť a podstatu zákonnej spravodlivosti tvorí zákon. 

Zákonnosť a rovnosť nie sú totožné a voči sebe figurujú ako celok a časť. Teda 

zákonná spravodlivosť sa týka „všetkých“ čností, ktoré zákon nariaďuje zachovávať. 

Zatiaľ čo etická spravodlivosť je len akousi časťou, ktorá tvorí časť zákonného.82 

 S problematikou spravodlivosti úzko súvisí aj Aristotelova náuka o práve.83 My 

sa sústredíme hlavne na otázku prirodzeného práva. Názor Aristotela na svet je 

teleologický: všetko dianie v prírode nie je výsledkom náhodnej hry prírodných síl, ale 

smeruje za určitým cieľom a tým je uskutočnenie formy, čo je hlboko zakorenené 

v lone prírody. Tento princíp existuje aj v človeku, ktorý má taktiež snahu dosiahnuť 

formu, ktorou je rozumnosť. Keďže rozumnosť nachádza svoju praktickú podobu v 

čnosti, tak prirodzený cieľ človeka je totožný s čnostným životom, ktorého podstata 

spočíva v zachovávaní strednej cesty medzi dvoma krajnosťami, medzi nadbytkom 

(hyperbolé) a nedostatkom (elleipsis).  

 Princíp rovnováhy medzi krajnosťami platí nielen v oblasti etiky, ale aj v celej 

prírode. Celá príroda smeruje k forme, k dokonalému a správnemu stredu, 

k najvyššiemu stupňu dokonalosti. Aristoteles je presvedčený, že v prirodzenosti 

každej jednotliviny je uložený pud, ktorý ju tiahne k správnej rovnováhe a k správnemu 

stredu. Človek nie je výnimkou. Snaha po dosiahnutí tohto stavu dokonalosti tvorí 

súčasť ľudskej prirodzenosti. Čnosti nie sú človeku vrodené, ale človek nosí v sebe 

                                                 
81 Rozdeľovacia spravodlivosť sa uplatňuje vo verejnoprávnych vzťahoch a používa sa pri rozdeľovaní 
takých skutočností ako sú odmeny, peniaze, bremená a pod. na základe istých kritérií. Pri rozdeľovaní má 
platiť geometrická úmera, napríklad kto vlastní väčší majetok, má platiť väčšie dane. Vyrovnávacia 
spravodlivosť sa nazýva aj opravnou, lebo ona upravuje dobrovoľné a nedobrovoľné vzťahy medzi ľuďmi. 
82 Porov. ARISTOTELES, Etica Níkomachova, 1130 b. Na túto tému taktiež porovnaj BRTKO, R.: Základy 
práva, Bratislava : VSEMvs, 2011, s. 17-19. 
83 Porov. CHOVANCOVÁ, J.: Problém moci, tolerancie a zodpovednosti, in: Acta Facultatis Iuridicae 
Universitatis Comenianae 24 (2006) s. 39. 
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túžbu po dobre, prirodzenú náklonnosť k dobru a teda len isté dispozície k čnosti 

a rozumnosti.84 

 Aristoteles uznal existenciu prirodzeného práva a jeho prameň sa snaží hľadať 

nielen v Bohu, ale aj v človeku. Prirodzené právo je také, ktoré je uložené priamo 

v ľudskej povahe a v ňom zákony, ktoré vládnu v prírode, nachádzajú svoje vyjadrenie. 

Prirodzenosť je nezávislá na ľudskej vôli, ale zároveň je výrazom božstva v človeku85 

a preto prirodzené právo by sa mohlo nazývať aj právom božským. Božská 

a nekonečná inteligencia nachádza svoj odraz v ľudskej duši a tento odraz sa javí ako 

čnosť. Prirodzené právo je prejavom božstva v človeku. 

Prirodzené právo je nepísané právo, ktoré ustanovila príroda. To, čo existuje 

podľa prírody, existuje všeobecne, lebo to zodpovedá prirodzeným a mravným 

základom spolužitia. Prirodzené právo je najdokonalejšie, lebo zodpovedá myšlienke 

spravodlivosti. Proti prirodzenému právu stojí právo zákonné, ktoré sprostredkovane 

vyjadruje zákony svetového poriadku prostredníctvom predpisov človeka. Prirodzené 

právo je bezprostredné a má absolútnu platnosť. Princípy prirodzeného práva sú 

platné vždy a všade, sú nezávislé na ľudskej vôli a sú nemenné. Naproti tomu zákonné 

právo nemá konštantný obsah a jeho existencia je závislá od vôle zákonodarcu. 

Prirodzené právo je nemenné a vynucuje si uznanie každého. 

 Aristoteles sa postavil proti tým, ktorí odmietali uznať existenciu prirodzeného 

práva a uznávali len existenciu pozitívneho práva. Existenciu prirodzeného práva 

zdôvodňuje nemennosťou a stabilitou prírodných javov; napríklad oheň páli rovnako 

tak v Hellade ako v Perzii. Aristoteles sa postavil aj proti tým, ktorí síce uznali 

existenciu prirodzeného práva, ale zároveň tvrdili, že nie je nemenné, lebo v ľudských 

vzťahoch zákonné právo môže meniť prirodzené právo. Zanietene zastáva názor, že 

prirodzené práva sa nezmenia ani vtedy, keby ich ľudský zákonodarca chcel meniť 

prostredníctvom vlastných predpisov. To, čo je prirodzené, prirodzeným zostáva 

a podľa Aristotela sa vždy dá rozoznať od neprirodzeného. Veľmi pôsobivo to vyjadril 

na príklade. Je prirodzené to, že pravá ruka je silnejšia než ľavá. Keby sme sa cvičili 

v hádzaní ľavou rukou, tak by sme mali zručné obidve ruky. Ale aj napriek tomu 

príroda stanovila, že ľavá ruka je stále ľavicou a pravica sa nestane horšou ľavicou. Ak 

sa zmení úloha rúk, nestane sa to prírodou, ale ľudským cvikom. Táto analógia platí aj 

                                                 
84 Porov. ARISTOTELES, Politika, I, 2, 1253 a. 
85 Porov. ARISTOTELES, Etica Níkomachova, 1179 b. 
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v oblasti práva. To čo je právom prirodzeným, ním byť neprestane, aj keby ľudské 

právo alebo používanie človeka to chcelo prekrútiť.86  

Rozdiel medzi prirodzeným právom a právom zákonným nie je absolútny, lebo 

aj prirodzené právo sa môže stať zákonným ak bude mať písanú formu zákona. 

Prirodzené právo je teda právo absolútne, podstatné, nemeniteľné, najlepšie 

a nadradené. Pozitívne právo alebo len ľudské, je naopak právo relatívne, 

akcidentálne a menlivé.  

 S témou prirodzeného práva súvisí aj téma otroctva, ktorého existenciu a 

nutnosť Aristoteles zdôvodňuje nerovnosťou ľudskej spoločnosti. Podľa Aristotela 

existuje medzi ľuďmi nerovnosť, lebo príroda učinila niekoho vládcom a niekoho 

predurčila k otroctvu. Otroctvo je pre spoločnosť prirodzené a nevyhnutné k tomu, aby 

štát mohol existovať. Otroci sú potrební na vykonávanie fyzických prác. Slobodní 

občania musia mať voľný čas, aby sa mohli zúčastňovať na riadení verejných vecí. 

O základné životné potreby sa preto majú starať otroci. Aristoteles považuje otrokov za 

živý majetok, za živé nástroje a postavil ich mimo spoločenstva štátu. Štát je 

spoločenstvo občanov, teda slobodných a rovných ľudí. Podľa Aristotela sú k otroctvu 

prirodzene predurčení barbari.87 

 Aristotelova právna filozofia nesie dva významné znaky helenistickej filozofie 

naturalizmus a racionalizmus. Naturalistický znak spočíva v tom, že spravodlivosť je 

nutnou požiadavkou ľudskej prirodzenosti. Racionalistická črta spočíva v tom, že 

rozum tvorí podstatu spravodlivosti. Aristoteles si uvedomoval, že nielen v kozme, ale 

aj vo fyzike a v etike, a tiež aj v hmotnej či nehmotnej prírode vládnu spoločné zákony. 

Na záver tejto časti je potrebné poukázať na skutočnosť, že Aristoteles vo svojej náuke 

spravodlivosť a právo poníma viac z morálneho hľadiska ako z právneho, ale to je 

bežné v starovekej gréckej filozofii, ktorá nedokázala právo abstrahovať od pojmu 

mravnosti. 

 

1.10 Grécky stoicizmus – Zenónova škola (3. stor. pred n. l.) 

Uvedený filozofický a pomerne jednotný smer vznikol v období helenizmu, 

v čase rozkladu gréckej polis a v čase nástupu helenistických ríš. Stoicizmus označuje 

v dejinách filozofie grécko-rímsku populárnu a veľmi rozšírenú etickú filozofickú školu, 

                                                 
86 Porovnaj ibidem, 1143 b; taktiež porovnaj B. TOMSA, Idea spravedlnosti a práva v řecké filozofii, Plzeň 
2007, s. 140. 
87 Porovnaj RÁZKOVÁ, R.: Dějiny právní filozofie, Brno : Masarykova univerzita, 1997, s. 48; KEČKA, R. 
Stoické prvky v kresťanskej etike, in Axis mundi 2010, roč. 5, č. 3, s. 65-69. 
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ktorej trvanie sa datuje od 3. storočia pred Kr. až do 2. storočia po Kr.88 Stoicizmus sa 

rozdeľuje na tri školy podľa časového a vývojového stupňa. Do staršej stoickej školy sa 

zaraďujú Zenón, Kleantes a Chrisippos. Do druhej stoickej školy patria Panaithos 

z Rodu, Marcus Tullius Cicero a Seneca. Predstaviteľmi novšej stoickej školy boli 

hlavne Lucius Annaeus Seneca a Marcus Aurelius Antoninus. Zakladateľom stoicizmu 

je Zenón z Kitia (336/5 – 264/3 pred n. l.). Tento smer sa v etickej oblasti vyznačoval 

najmä povýšeneckým postojom k životu na jednej strane, ktorý podľa prívržencov tejto 

školy sám o sebe nemá nijakú cenu a na druhej strane vyvyšovaním úplnej 

ľahostajnosti ku všetkému na úroveň najvyššej životnej múdrosti a najdokonalejšej 

čnosti. 

Stoici boli monisti v tom zmysle, že Boha stotožňovali s prírodou. Boli teda 

panteistami, podľa ktorých Boh - príroda v sebe objíma všetko svoje stvorenie aj 

človeka a neexistuje nič, čo by existovalo mimo Boha a čo by Boh svojou prítomnosťou 

neprenikal.89 Monizmus stoikov bol materialistický, uznávali existenciu len hmotných 

telies. Podľa nich hmota je podstatou všetkých vecí a z hmoty (ako z pasívnej 

substancie a ako z potencionality) vzniká celý svet javov. Pre stoikov všetko, čo 

existuje je len hmota a bez hmotného substrátu existencia bytia je nemysliteľná. Stoici 

materializovali teda všetko, dokonca aj duša je hmota. Podstatu každého bytia tvoria 

dva princípy: a) činný, b) trpný. Trpným princípom je surová hmota, činným Boh – 

rozum, ktorý hmotu oživuje. Činný princíp je večný a v prírode všetko tvorí.90 Božstvo 

je pre stoikov chápané materialisticky a je stredom ich filozofie. 

Stoický Boh je identický s materiálnym prvkom ohňa a je prvou príčinou 

všetkého bytia, cieľom ľudského jednania a jeho posledným účelom. Boh je tvoriacim 

princípom prírody; je nesmrteľnou, najmúdrejšou a najdokonalejšou bytosťou, ktorá 

riadi kozmos a všetko, čo je v ňom.91 Boh a príroda sú pre stoikov totožné a preto si 

pod pojmom príroda predstavovali to, čo objíma celý svet a čo sa v ňom plodí.  

Stoici svoje panteistické úvahy rozvinuli tým spôsobom, že nakoľko je Boh 

rozumná bytosť, tak aj kozmos má túto vlastnosť.92 Univerzum má dušu, ktorá je večná 

a nezničiteľná a duše ostatných bytostí, ktoré žijú vo svete, sú len jej časťami.93 Na 

základe týchto úvah stoici došli k poznaniu, že len celku možno priznať dokonalosť 

v plnej miere, lebo má všetko, čo je potrebné k jeho existencii a zachovaniu. Preto 

                                                 
88 Názov tejto školy pochádza od najväčšej haly v Aténach, ktorá bola vyzdobená Polygnótovými maľbami 
a stĺporadím (stoa, gr. – stĺporadie, poikilos, gr. - pestrý). 
89 DIOGENES LAERTIUM, Vitae Philosoforum, vol. I., liber VII., 147-148. 
90 Ibidem, liber VII., 134. 
91 Ibidem, liber VII., 147. 
92 Ibidem, liber VII., 139, 142. 
93 Ibidem, liber VII., 143, 156. 
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kozmos je tou najvyššou hodnotou, ktorá v sebe zahrňuje všetky individuálne 

existencie, ktoré samy o sebe a bez spojenia s kozmom nemajú význam. Aj človek 

sám o sebe nemá význam, ak vo svojom konaní dáva prednosť podnetom 

vyplývajúcim z jeho individuálnej existencie bez ohľadu na celok, ktorého je časťou. 

Takéto správanie človeka je v rozpore so zákonmi univerza a takéto jednanie porušuje 

svetový poriadok a harmóniu a je proti božskej vôli. Ak sa človek zrieka svojho ja 

a prispôsobuje sa zákonom prírody a žije v harmónii s univerzom, tak stráca svoju 

individualitu a splýva s kozmom a stáva sa dokonalým a blaženým. Stoici takéto 

konanie človeka vyjadrovali spojením „žiť v zhode s prírodou“. Človek sa má usilovať 

o to, aby vo svojom živote volil len to, čo je v súlade s prírodou a to, čo sa prírode 

prieči, odmietal. Splynutie človeka s kozmickým celkom ho vedie k vnútornému pokoju. 

Zenón v knihe „O ľudskej prirodzenosti“ vyslovil požiadavku takéhoto prirodzeného 

života. 

Stoická etika je založená na podobných princípoch, t. j. na správaní človeka, 

ktoré je v súlade s prírodou. Takéto správanie je čnostné. Keďže človek so svojou 

prirodzenosťou tvorí len maličkú časť univerza, ktoré má svoju kozmickú prirodzenosť, 

tak samotná ľudská prirodzenosť priťahuje človeka k dokonalému celku. Sklon človeka 

k čnostnému životu je uložený v samotnej ľudskej povahe. Podstatu univerza tvorí 

rozum a tí, ktorí žijú čnostne sa preto dávajú viesť rozumom. Čnostné správanie sa 

zakladá na dokonalom vedení.94 Kto žije čnostne, stáva sa mudrcom tým, že sa 

oslobodil od všetkého pominuteľného a v sebe uskutočňuje prirodzený zákon. Ideál 

stoickej múdrosti tkvie v úplnej nezávislosti na afektoch (smútku, rozkoši), vášňach, 

pozemských statkoch, vplyvoch vonkajšieho sveta a taktiež tkvie v rozumovej rozvahe 

a v dokonalom poznaní božských práv. 

Stoici delili čnosti na prvotné (hlavné) a druhotné (tie, ktoré sú odvodené 

z prvotných). V súlade s Platónovou filozofiou hlavné čnosti sú štyri: múdrosť, 

statočnosť, spravodlivosť a umiernenosť. Múdrosť je poznaním toho, čo je potrebné 

konať, čoho sa vyvarovať a čo je indiferentné. Statočnosť je znalosťou toho, čoho je 

nutné sa obávať a čoho nie a čo stojí medzi obidvoma. Umiernenosť je zasa znalosťou 

toho, čo si je potrebné zvoliť, čomu sa vyhýbať a čo nie je hodné ani voľby ani 

opomenutia. Napokon spravodlivosť je poznaním toho, čo každému patrí podľa 

zásluhy. Tieto čnosti sú charakterizované aj takým spôsobom, že múdrosť sa týka 

                                                 
94 Ibidem, liber VII., 126. 
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povinnosti, statočnosť vytrvalosti, umiernenosť snáh a vášní, spravodlivosť 

podieľania.95  

Spravodlivosť je poznaním toho, čo každému patrí podľa zásluhy. Stoická 

filozofia prevzala koncepciu spravodlivosti od Aristotela, ale obmedzila sa len na 

spravodlivosť distributívnu, ktorá spočíva v umení dať každému to, čo mu podľa jeho 

hodnoty skutočne patrí. Stoická filozofia prehlásila charakter distributívnej 

spravodlivosti za podstatný znak spravodlivosti ako takej. Spravodlivosti ako hlavnej 

čnosti sú podriadené štyri druhotné čnosti: a) zbožnosť (je spravodlivosťou voči bohom 

a spočíva vo vedení ako si ich uctievať: modlitbami, obetami [...]); b) dobročinnosť 

(spočíva v poznaní toho, ako druhým činiť dobré); c) spoločenský poriadok (je 

znalosťou toho, ako v spoločnosti uskutočňovať rovnosť); d) znášanlivosť (spočíva v 

nadobudnutí správneho názoru na to, ako sa správať v spoločenskom styku). 

 Podľa stoickej etiky finálny cieľ človeka je návrat duše do svetového rozumu, 

úplné rozplynutie vo večnom svete. V zmysle stoickej filozofie všetky duše sú výronom 

z božského rozumu, preto všetci ľudia majú účasť na tej istej božskej podstate a sú si 

rovní. Na tomto základe je postavená koncepcia prirodzeného práva, celosvetového 

štátu a prirodzeného svetového poriadku. Človek je súčasťou prírody, je jedným z jej 

mnohých častí a preto sa od neho vyžaduje, aby žil v súlade s jej ostatnými článkami, 

aby sa podroboval jej poriadku a jej zákonom. Najvyšší zákon, ktorý príroda človeku 

nariadila, stanovuje to, čo je dobré a čo zlé, čo spravodlivé a čo nie, čo má človek 

konať a čoho sa vyvarovať. Takýto zákon má absolútnu platnosť a je nezávislý na 

ľudskej vôli, vo svojej podstate sa nezakladá ani na vôli suveréna, ani na rozhodnutí 

väčšiny, ale na prírode. Tento zákon je pre stoikov výronom svetovej inteligencie 

a stoici ho nazývali všeobecným zákonom, ktorý sa nazýva prirodzeným právom. 

Prirodzené právo vládne v spoločnom štáte všetkých bytostí. 

 Všeobecný zákon prírody je postavený nad všetkým pozitívnym 

zákonodarstvom, ktoré je od neho odvodené. Prirodzené právo je zdrojom pozitívneho 

práva jednotlivých štátov. Preto pozitívne právo má byť v súlade s prirodzeným právom 

a preto štátne zákony nemôžu nariaďovať to, čo by bolo proti mravnosti. Pozitívne 

zákony majú prikazovať mravné správanie a zakazovať zlo. Predpisy pozitívneho 

práva, ktoré sú v súlade s prirodzeným právom sú dobré a sú skutočným právom, ale 

                                                 
95 Ibidem, liber VII., 92. 
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tie predpisy, ktoré nerešpektujú etické princípy, ktoré tvoria obsah prirodzeného práva, 

sú zlé.96 

 V prirodzenom práve nachádza svoj výraz i spravodlivosť. Spravodlivosť je 

v stoickej filozofii chápaná aj ako zákon, ktorý je vrytý do srdca človeka a ktorý má 

pôvod v nezmeniteľnom zákone prírody a v Bohu. Spravodlivé jednanie je prirodzené 

(lebo je v zhode s prírodou) a je aj rozumné (lebo podstatou prírody je rozum). 

Spravodlivé jednanie človeka je také, ktoré je v súlade s prírodou a to, ktoré odporuje 

prírode je nespravodlivé. Rozdiel medzi spravodlivým a nespravodlivým je v stoickej 

filozofii absolútny, primárny, existujúci nad všetkými zmluvami. Peripatetici tvrdili, že 

medzi čnosťou a zlom existuje stred, ktorý možno posudzovať z hľadiska prospešnosti. 

Naproti tomu stoici vychádzajú z názoru, že každé jednanie je buď v zhode s prírodou, 

alebo je proti nej a preto jednanie človeka môže byť buď spravodlivé alebo 

nespravodlivé. Vôbec nemožno hovoriť o spravodlivejšom alebo nespravodlivejšom 

konaní. Možno úplne súhlasiť s Bohušom Tomsom, ktorý hovorí, že stoická právna 

filozofia je vyvrcholením prirodzenoprávnej teórie staroveku.97 Názory stoikov na právo 

a spravodlivosť nie sú originálne, ale vychádzajú z Platónovej a Aristotelovej náuky. 

Odlišujú sa od nich v jednom dôležitom ohľade: zatiaľ čo pre Platóna a Aristotela bola 

vlastná malá obec (grécky mestský štát), pre stoika bol vlastný vesmír - celý svet. Pre 

Platóna a Aristotela bol spoluobčanom len jeho krajan – slobodný Grék, pre stoika bol 

spoluobčanom každý človek. Stoik je kozmopolitom - svetovým občanom, ktorý uznáva 

princíp rovnosti medzi ľuďmi a hlása ideu všeľudského bratstva.98 

 Ak porovnáme aristotelovské chápanie prírodného zákona s chápaním stoikov, 

tak prídeme k nasledovnému záveru. Obidva nazerania pripúšťajú existenciu 

prirodzeného zákona. Odlišnosti nachádzame v tom, že podľa Aristotela je prirodzený 

zákon akoby „sebestačný“. Aristoteles v tejto súvislosti nehovoril o nejakom vyššom 

princípe, ktorý by bol základom platnosti prirodzeného zákona. Naproti tomu stoici 

základ prirodzeného zákona videli v božskom princípe, ktorý preniká a riadi celý 

kozmos.99 

                                                 
96 M. T. Cicero (106 - 43), ktorý bol ovplyvnený stoickou filozofiou, zhrnul stoické učenie o prirodzenom práve 
vo svojom spise De republica (III, 22, resp. 33) nasledovne: „pravý zákon spočívajúci v správnom pochopení 
je v súlade s prirodzenosťou, rozlieva sa na všetkých, neodporuje si a platí ustavične [...]. Od tohto zákona 
sa nedá oslobodiť ani rozhodnutím senátu ani ľudu a neplatí iný zákon v Ríme a iný v Aténach, iný teraz 
a iný v budúcnosti, ale jeden zákon, a to ustavičný a nemenný, bude vždy platiť pre všetky národy a bude 
jeden spoločný akoby učiteľ a panovník všetkých, totiž boh“. 
97 TOMSA, B.: Idea spravedlnosti a práva v řecké filozofii, Plzeň 2007, s. 181. 
98 Porovnaj ANASTASI, R.: I frammenti degli stoici antichi, Padova : Cedam, 1962. 
99 Uvedený rozdiel je dôležitý, lebo predznamenáva dvojitú podobu, do ktorej sa vykryštalizovala 
prirodzenoprávna náuka v západoeurópskom prostredí. Podľa prirodzenoprávenej náuky (ktorá je blízka 
aristotelizmu) má prirodzený zákon platnosť aj vtedy, keby Boha nebolo (etsi Deus non daretur) – Hugo 
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1.11 Epikureizmus a Epikuros 

Zakladateľom významnej etickej školy, ktorá predstavovala protiklad 

k stoickým ideálom, bol Epikuros zo Samu (342 – 271 pred n. l.), ktorý túto školu 

založil v roku 306 v Aténach vo svojej záhrade. Do svojej školy prijímal aj ženy, mal 

veľký počet žiakov a všetci spolu pod vedením učiteľa tvorili akési ateistické kultové 

spoločenstvo. Ťažisko Epikurovej filozofie (ako statického materialistického monizmu) 

je v jasnom poznaní stabilnej zákonitosti prírodných javov, zákonitosti založenej 

v samotnej matérii, ako aj v poznaní, že táto zákonitosť v plnej miere a vyčerpávajúcim 

spôsobom sa vzťahuje aj na človeka a tiež na celú náplň jeho života. Na poznaní 

prírodnej zákonitosti je potom vybudovaná sústava noriem a kritérií jeho 

materialistickej etiky. 

 Epikuros sa stavia proti stoikom (ktorí považovali kozmos za živú bytosť) tým, 

že svet pokladá za bezrozumný a mechanicky riadený pôsobiacimi silami. Všetko, čo 

existuje, je z matérie a tá je zložená z materiálnych atómov. Preto každé vysvetlenie je 

v samotnej matérii ako v jedinom a výlučnom princípe každého bytia. Epikuros 

nepopiera existenciu bohov, ale podľa neho aj oni sú z atómov a to z najjemnejších 

a najužších. Epikuros takto vylučuje, že by božstvo alebo nejaké nadprirodzené sily 

boli príčinou vzniku vecí a ich existencie. Ako bohovia, tak aj ľudia sú časťou sveta, 

teda neoddeliteľnou časťou všeobecnou zákonitosťou ovládanej prírody. Bohovia sú 

proti zákonu prírody bezmocní a nestarajú sa o človeka. 

 Kritériom pravdy v poznávaní je svedectvo zmyslov, obsiahnuté vo vnemoch 

a v predstavách. Vnemy sú vždy pravdivé, nemôžu klamať, pretože sú obrazmi vecí. 

Teda zmyslovým vnímaním človek nepoznáva veci, ale len odrazy alebo obrazy týchto 

vecí. Obraz nemusí verne vystihovať vec, ktorú znázorňuje. Takto pri prechode obrazu 

od veci k subjektu môže nastať zmena – odlišnosť a človek skúmanej veci môže 

priznať to, čo v tejto veci nie je. Takto podľa Epikura vzniká omyl, teda nezhodnosť 

obrazu so zobrazovaným objektom a nezhodnosť pojmu so zmyslovým obrazom.100 

 Epikurejská etika je utilitaristická a hedonistická a okrem iného spočíva na 

princípoch existencie dobra a existencie zla. Človek je časťou prírody a jeho cieľom je 

život podľa prírody, v zhode s prírodou a s potrebami prírody. Takýto život je príjemný, 

je zdrojom radostí, pôžitkov a rozkoší. Život proti prírode je zdrojom bolestí, mrzutostí 

a trápenia. Preto Epikuros rozkoš a pôžitok vyhlasuje za najvyššie dobro a za 

                                                                                                                                  
Grotius. Podľa druhého smeru (ktorý je bližší uvažovaniu stoikov) je platnosť prirodzeného zákona zaistená 
tzv. večným zákonom, ktorého autorom je kresťanský Boh. 
100 DIOGENES LAERTIUM, Vitae Philosoforum, vol. I., liber X., 31. 
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najvyššiu blaženosť človeka a opak rozkoše – bolesť – za najväčšie zlo.101 

V Epikurovej etike je hlavnou normou ľudského konania rozkoš a všetky prípadné iné 

motívy sú zahrnuté v rozkoši. Je potrebné pripomenúť, že človek si nevolí každú 

rozkoš, ale mnohým sa dokonca vyhýba preto, lebo by z nich vznikli rôzne ťažkosti 

a bolesť. Každá rozkoš je prirodzená a dobrá, ale nie o každú má človek usilovať. 

Podobne aj každá bolesť je zlá, ale nie pred každou je vždy nutné unikať. K takému 

správnemu usudzovaniu človeka vedie rozum, ktorý je jeho najcennejším statkom. Keď 

Epikurova etika hovorí o rozkoši, nemá na mysli hýrivé a neviazané radovánky alebo 

bezuzdné požívanie pokrmov, ale triezvy úsudok o tom, čo si má človek zvoliť a čomu 

sa vyhýbať.102 

Princíp rozkoše nie je len prameňom, z ktorého prúdia všetky ľudské činy, ale 

je aj jediným kritériom ľudského jednania. Epikuros podstatu práva nachádza 

v prospechu, ktorý človeku z neho plynie. Rozkoš je príjemná a v človeku spôsobuje 

pokoj. Zmyslom práva je odstraňovať prekážky, ktoré takémuto stavu stoja v ceste. 

Nakoľko právo je ponímané ako vzťah medzi subjektmi, jeho úlohou je odstraňovať 

také prekážky, ktoré jeden človek pripravil druhému ako napríklad rôzne škody alebo 

ujmy. Preto Epikuros definuje právo ako dohodu, prostredníctvom ktorej sa zmluvné 

strany zriekajú navzájom si škodiť.103 Existencia práva sa viaže na existenciu zmluvy 

medzi ľuďmi. Ak takáto dohoda chýba, tak sa nejedná o nespravodlivý stav, ani 

o bezprávie, ale o situáciu, ktorá je právne indiferentná. Z vyššie uvedenej zmluvnej 

charakteristiky práva vyplýva, že ono je len ľudskou hodnotou, ktorá človeka vôbec 

nepresahuje. Pre epikurejcov neexistuje také prirodzené právo, ani taká prirodzená 

spravodlivosť, ktorá by mala základ v kozme alebo vo vôli božstva. Epikurejci uznali 

však iné prirodzené právo. Koncepcia prirodzeného práva epikurejcov je postavená na 

ľudskej prirodzenosti, t. j. na túžbe človeka po tom, čo mu je prospešné, čo mu je 

užitočné. Každý právny príkaz je výrazom tejto ľudskej prirodzenosti a preto v tomto 

zmysle každé právo je prirodzené a pre všetkých je právo jediné. To, že každá krajina 

má svoj vlastný právny poriadok a že právne poriadky krajín nie sú jednotné, 

nepopiera prirodzený základ práva, ktorý tkvie v jeho utilitaristickom charaktere, ktorý 

je nemenný. 

Prospešnosť je podstatným znakom práva, t. j. ak právo neprináša prospech, 

tak ho nemožno nazvať právom. Ak právna norma najskôr prinášala vo vzájomnom 

styku prospech, ale neskôr sa stala neužitočnou, tak okamihom, keď pre spoločenský 

                                                 
101 Ibidem, liber X., 34. 
102 Ibidem, liber X., 127-132. 
103 Ibidem, liber X., 150. 
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styk prestala byť prospešná, stratila aj charakter práva. Epikurejský duch si 

uvedomuje, že takéto hodnotenie nemusí byť vždy objektívne, lebo to isté nariadenie 

môže byť pre jedného prospešné, ale pre iného nie. Tento relativizmus hodnotenia 

prospešnosti právnej normy priviedol zástancov tejto filozofie k tomu, aby v záujme 

objektivity v definícii práva obmedzili tento princíp prospešnosti. Preto v tomto duchu 

právo je to, čo preukázateľne prospieva v potrebách vzájomného styku ľudí a čo oni 

považujú za spravodlivé, či už je to v skutočnosti prospešné alebo nie.104 

Takáto epikurejská teória práva je prakticky nemožná, lebo je položená na 

subjektívne chápanom princípe prospešnosti. Pocit rozkoše, z ktorého tento princíp 

vychádza, nie je objektívny. Epikurejská koncepcia práva je individualistická, ktorá 

nemá na zreteli prospech spoločnosti, ale len prospech jednotlivca.105 

 

1.12 Skepticizmus 

Skepticizmus patrí k antropologickým smerom antickej úpadkovej filozofie, 

ktorý svojimi koreňmi siaha po najstaršie prejavy filozofického myslenia. Skepticizmus 

(skepsis – pozorovanie, uvažovanie) je vo svojej pôvodnej forme radikálny a je plodom 

navŕšených rozporov viacerých filozofických škôl. Rozpory sa týkajú najmä koncepcií 

bytia a ne-bytia, pohybu a stability vecí, jednotnosti a mnohosti bytia, materiality 

a spirituality, ohraničenosti a nekonečnosti. Hlavný princíp skepticizmu je 

pochybovanie o: a) možnostiach poznania, b) hodnovernosti poznania; c) istote 

poznania; d) všeobecnej platnosti poznania. Pochybnosti smerovali najmä proti 

teoretickému poznaniu, ale aj voči senzuálnemu poznaniu. Skeptici dokazovali, že 

človek sa nemôže dopracovať istoty pravdy vo svojom poznaní. Poukazovali na 

relatívny charakter každého poznatku, na historickú ohraničenosť poznatkov a na 

subjektívnu podmienenosť celého poznávacieho procesu.  

Dospeli k názoru, že neexistuje nijaké kritérium, podľa ktorého by bolo 

bezpečné odlíšiť pravdu od nepravdy. Ak by sa nejaká téza prijala za kritérium bez 

predchádzajúceho dokazovania jej hodnoty, všetko poznávanie by trvale zostávalo 

neisté. Ak sa hodnota tohto fiktívneho kritéria má dokázať, tak bude potrebné iné 

kritérium a pre to ďalšie až do nekonečna. Teda všetko poznávanie zostáva trvale, do 

nekonečna neisté. Z horeuvedených princípov tejto filozofie vyplýva to, že 

                                                 
104 Ibidem, liber X., 152, 153. 
105 Porovnaj EPICURO, Opere, a cura di Arrighetti, Torino : Einaldi, 1973. 
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skepticizmus poprel možnosť existencie prirodzeného práva a morálky, ale uznal 

oprávnenosť konvenčnej morálky a práva.106  

 Zakladateľom prvej skeptickej školy bol Pyrrhón z Elidy (asi 360 – 270 pred n. 

l.),107 ktorý hlásal relatívnosť ľudského poznania a z toho vyplývajúcu filozofickú 

ľahostajnosť (epoché), ktorá je prostriedkom k dosiahnutiu najvyššieho stupňa šťastia. 

Podľa neho nie je možné nájsť také morálne a právne zásady, ktoré by si 

neodporovali. Napríklad Peržania nepovažujú za zlé komunikovať s dcérami, ale Gréci 

to považujú za mravne zvrhlé; Massageti majú spoločné ženy, Heléni vôbec nie; 

Kilikovia považujú lúpež za čestnú vec, ale Gréci nie. Aj z pozorovania života 

v rôznych končinách vyplýva, že nič nie je nikde rovnako ani pekné ani hanebné, ani 

spravodlivé ani nespravodlivé, ale všade sa jedná len na základe obyčaje a zákona.108 

Je teda zrejmé, že podľa prírody nie je dobré ani zlé, lebo keby na základe prírody bolo 

niečo dobré alebo zlé, tak by to muselo byť dobrým alebo zlým pre všetkých. Ale tomu 

tak nie je, lebo čo je pre jedného zlom, pre iného je to dobrom a preto o podstate dobra 

a zla nie je možné robiť úsudky. Rovnako to platí aj v oblasti prirodzeného práva. Ak 

existuje nejaká morálka a právo, tak sa nemôžu zakladať na prírode, ale len na 

ľudskom zdaní, dohovore, ľubovôli. Je nutné pripomenúť, že nie všetci skeptici sa 

stavali odmietavo ku konvenčnej morálke a právu, lebo uznali, že pre ľudský život 

a spoločnosť sú potrebné isté poriadky a zákony, ale len z dôvodu užitočnosti riadenia 

spoločnosti.109 

 Skeptici rovnako relativizovali aj samotné dobro a zlo, ktoré pokladali za 

dogmy, ktoré do svojich morálnych názorov vložili rôzne filozofické školy. Podľa 

skeptikov tí, ktorí si myslia, že dobro spočíva v rozkoši, v čnosti alebo inom, sa tak 

zamotávajú do tautológií a sporov so sebou samým i s druhými a žiadny z nich nie je 

schopný predstaviť presvedčivý dôkaz o svojom tvrdení. V prírode síce oheň páli 

všetkých rovnako a sneh svojou podstatou chladí rovnako každého, ale naproti tomu, 

čo sa označuje ako dobro a čo ako zlo, nie je všetkými pociťované ako také.110 Preto 

na základe prírody neexistuje ani dobro ani zlo. Keďže podstatu dobra ani zla teda 

nemožno poznať, mravné zásady sú produktom ľudskej vôle, menia sa a sú závislé od 

                                                 
106 Porovnaj ŠOKA, S.: Úvod do dejín filozofie. Starovek, Bratislava; Trnava : 1993, s. 117-118. 
107 Po ňom škola dostala svoje pomenovanie ako stará pyrrhónska škola. Do tejto školy patrí aj Timón 
z Fluintu (asi 365 – 276 pred n. l.). Filozofický smer skepticizmu ďalej rozvíjali predstavitelia tzv. strednej 
platónskej akadémie, ktorých čelným predstaviteľom bol Arkesilaos z Pitany (asi 315 – 241 pred n. l.). 
Neskôr vznikla tzv. nová platónska akadémia, ktorej zakladateľom a predstaviteľom bol Karneades z Kyrény 
(asi 214 - 129 pred n. l.). V Grécku skepticizmus pokračoval v tzv. novej pyrrhónskej škole, ktorú založil 
a reprezentoval Ainesidemos z Knóssu na Kréte (1. stor. pred n. l.). 
108 Porovnaj DIOGENES LAERTIUM, Vitae Philosoforum, vol. I., liber IX., 60, 80, 83. 
109 Ibidem, liber IX.,108. 
110 SESTO EMPIRICO, Schizzi pirroniani, III., 190. 
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povahy obyvateľstva a krajiny. A to platí aj v práve: čo zákon jednej krajiny prehlasuje 

za právo, to zákon druhej krajiny považuje za bezprávie. Preto neexistuje žiadne 

prirodzené právo, ktoré by bolo spoločné pre všetkých, ale existuje len ľudské právo, 

ktoré je menlivé, nestále a závislé na ľudskej dohode.111 

 Ďalším predstaviteľom skepticizmu bol novoakademik Karneades z Kyrény 

(asi 214 – 129 pred n. l.), ktorý v roku 155 pred n. l. navštívil Rím, kde predniesol 

pôsobivú reč o spravodlivosti a práve, ktorá vraj dlhé desaťročia nevymizla z pamäti 

Rimanov. V tejto reči poprel existenciu prirodzeného práva, čo dôvodil tým, že 

poukazoval na práva národov a nenašiel v nich nijaký spoločný základ: „všade sa 

stretávame len s právom štátnym a vôbec nie s prirodzeným: lebo keby bolo právo 

podľa prírody, tak ako teplo a chlad, horkosť a sladkosť, potom by bolo rovnaké pre 

všetkých“. Ďalej Karneades vo svojej reči poukázal, že rozličné druhy práva a inštitúcií 

sa mnohokrát menili, ako príklad uviedol odkazy, dedenie žien, Vokoniov zákon, ktorý 

bol daný v prospech mužov a tým bol nespravodlivý voči ženám. Taktiež upozornil na 

kolísavosť princípu spravodlivosti v rímskom zákonodarstve na príklade vlastnenia 

majetku u žien a u vestálok. Dospel k záveru, že matkou, ktorá dáva život 

spravodlivosti a právu nie je príroda, ani dobrá vôľa, ale ľudská slabosť. Spravodlivosť 

nie je nebeským darom, ale nutným obmedzením, ktoré človek nariaďuje svojej 

prirodzenosti k uplatňovaniu svojho ja, k moci, k životu a vôbec nie k odriekaniu.112 

 

Záver 

 Vo všeobecnosti možeme konštatovať, že Gréci sa na právo a spravodlivosť 

pozerali naturalistickou optikou, t. j. príroda (φύσις) bola pre nich fundamentom, 

z ktorého právo vyrastá, ale taktiež príroda bola najvyšším kritériom správnosti 

a dokonalosti práva. V istom zmysle môžeme konštatovať, že dejiny gréckej právnej 

filozofie sú v podstate dejinami myšlienky prirodzeného práva. Už antickí grécki básnici 

videli fundament zákonov vo vôli bohov. Prvé náznaky týkajúce sa prirodzených 

zákonov nachádzame v diele Herakleitosa z Efezu. Vyjadrenia prirodzeného práva boli 

objektom polemík medzi sofistami a nasledovníkmi Sokrata. Aristoteles sa sústredil na 

rozdiely medzi spravodlivosťou legálnou a prirodzenou. Kynici zasa hlásali radikálny 

návrat k prírodnému spôsobu života, atď. Skoro každý antický grécky filozof sa 

                                                 
111 Ibidem, I., 146. 
112 Porovnaj CREDARO, L.: Lo scetticismo degli accademici, vol. I., Milano : Hoepli U., 1893, s. 147-158; 
TOMSA, B.: Idea spravedlnosti a práva v řecké filozofii, Plzeň 2007, s. 194-195; FESTA, N.: I frammenti 
degli stoici antichi, 1 vol., Bari : Laterza, 1932. 
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nejakým spôsobom viac alebo menej dotkol myšlienky prirodzeného práva alebo 

prirodzenej spravodlivosti, či vzťahu medzi pozitívnym a prirodzeným právom. 

 Vzťah prirodzeného a pozitívneho práva skúmala grécka antická filozofia 

v dvoch základných rovinách. Teoretická úroveň tohto pomeru z metafyzického 

aspektu prisúdila prirodzenému právu absolútnu hodnotu. Zdrojom prirodzeného práva 

je kozmický rozum, božská inteligencia alebo nezmeniteľný zákon prírody. Prirodzené 

právo je večné, dokonalé, nemenné a jediné správne. Naproti tomu právo ľudské je 

nedokonalým obrazom ideálnych metafyzických hodnôt, je menlivé v čase a priestore 

a trpí nedostatkami, ktoré ho vzďaľujú od ideálneho vzoru spravodlivosti. Právo 

prirodzené je teda ideálom, ktorý stojí oproti nedokonalým štátnym zákonom. Druhá 

rovina vzťahu prirodzené verzus pozitívne právo je praktická a dá sa vyjadriť týmto 

princípom: nedokonalé sa má prispôsobiť dokonalému. Empirické relatívne hodnoty sa 

majú prispôsobiť absolútnym hodnotám. 

 Analyzujúc vzťah prirodzeného práva k právu pozitívnemu či už v praktickej 

rovine alebo teoretickej rovine, postupne dôjdeme k štyrom základným schémam, do 

ktorých možno zaradiť uvažovanie gréckych starovekých filozofov. Prvá schéma sa 

týka názoru, keď filozof uznal oprávnenosť prirodzeného, ale aj pozitívneho práva. 

Pozitívne právo je len derivátom prirodzeného práva. Takto uvažoval Herakleitos, ale 

aj sofista Trasymachos, Sokrates a napokon do tejto schémy sa v podstate zaradil aj 

Aristoteles, ktorý síce mal za to, že metafyzické oprávnenie prislúcha jedine ideálnej 

forme spravodlivosti, ale v praktickej rovine nepopieral uznanie ani pozitívnemu právu. 

Druhý vzor sa týka tých filozofov, ktorí uznávajú len prirodzené právo a následne 

odopierajú oprávnenosť pozitívneho práva. Väčšina sofistov, ktorí pozitívne právo 

považovali za negáciu prirodzeného zákona, spadá do tejto kategórie. Tretí prípad sa 

týka tých filozofov, ktorí sú za zachovávanie pozitívneho práva a odmietajú prirodzené 

právo. Prirodzené právo ani neexistuje. Typickými predstaviteľmi takéhoto uvažovania 

sú sofista Hippias alebo Epikuros. Konečne posledná možnosť vzťahu prirodzeného 

a pozitívneho práva sa týka tých, ktorí odmietali pozitívne a zároveň aj prirodzené 

právo napríklad Karneades z Kyrény. 

 Odhliadnuc od vzťahu pozitívne právo verzus prirodzené právo je ešte nutné 

synteticky zhrnúť myšlienky gréckej filozofie, ktoré sa snažili vystihnúť predstavu 

prirodzeného práva ako takého, lebo postupne rozvíjajúca sa antická filozofia nemala 

na jeho podstatu rovnaký pohľad. 

- Náboženský charakter prirodzeného práva spočíva v tom, že jeho zdrojom 

je Boh alebo božstvo. Niektorí filozofi túto koncepciu chápu vo formálnom 
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zmysle tak, že upozorňujú hlavne na božské sankcie, ktoré sú späté 

s nedodržiavaním prirodzeného práva. Iní, ako napríklad panteisti, 

teologické poňatie prirodzeného práva chápu v materiálnom zmysle, t. j. 

prirodzené právo je priamo odvodené od Boha, takže ono je jeho 

myšlienkou alebo časťou jeho bytosti. Typickým príkladom tohto smeru je 

Herakleitos. 

- Naturalistický (fyzický) charakter prirodzeného práva dosiahol svoj vrchol 

v stoickej filozofii. Fysis – príroda je ideovým centrom, okolo ktorého sa 

sústreďuje celá grécka filozofia. Fysis spája rozptýlené časti vesmíru do 

jedného harmonického celku, ktorý je ovládaný zákonmi. Svet je akoby 

jeden organizmus, v ktorom každá časť má svoje miesto a svoj vzťah 

k celku. Príroda je všemocnou vládkyňou, ktorá diktuje svoje zákony 

božstvu i človečenstvu. Podstatou koncepcie je to, že zákonnosť 

vonkajšieho sveta (zákonnosť prírodná) je prenesená do oblasti ľudských 

činov. 

- Racionalistický charakter prirodzeného práva je založený na tom, že 

prirodzené právo je prejavom celosvetového rozumu, ktorý vládne vo 

svete alebo je prejavom božského rozumu, ktorý riadi všetky udalosti vo 

svete. Je nutné taktiež pripomenúť, že grécki myslitelia často krát vo 

svojich úvahách stotožňovali prírodu s rozumom v tom zmysle, že čo je 

rozumné, je zároveň aj prirodzené a naopak.  

Tieto tri pohľady na prirodzené právo sa vo všeobecnosti časovo prelínali, 

a všetky tri aspekty možno objaviť už pomerne skoro. Nemožno povedať, že 

z historického hľadiska bolo prirodzené právo v gréckej filozofii chápané najskôr 

v teologickom, potom v naturalistickom a nakoniec v racionalistickom zmysle. Len 

s veľkými výhradami a ťažkosťami možno konštatovať, že náboženský charakter 

prirodzeného práva sa najmä objavoval v mytologickom období, naturalistický ráz zasa 

v období pred sofistami a racionalistický charakter sa začal objavovať v Sokratovej 

filozofii. 

Taktiež je nutné konštatovať, že starovekí grécki filozofi keď uvažovali 

o prirodzenom práve, nemali na mysli rovnaký druh prirodzenosti, na ktorej právo 

zakladali. Niekedy pod pojmom fysis chápali prirodzenosť v tom najširšom zmysle 

slova – v kozmickom (napr. Herakleitos, stoici) a inokedy fysis ponímali zas vo 
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význame ľudskom (napr. sofisti). Preto prirodzené právo môže mať v gréckej antickej 

filozofii ráz fyzikálny alebo antropologický. 113 

Po preskúmaní základných princípov gréckej právnej filozofie možno prísť 

k záveru, že Gréci v idei prirodzeného práva videli najvlastnejšiu požiadavku 

prirodzenosti práva: právo nesmie odporovať ľudskej povahe; právo nesmie 

prekračovať hranice, ktoré príroda človeku vyznačila. Dokonalé právo nesmie byť 

v protiklade ani s vesmírnymi zákonmi, lebo človek a jeho život je len zlomkom 

univerza. 

                                                 
113 Porovnaj TOMSA, B.: Idea spravedlnosti a práva v řecké filozofii, Plzeň 2007; SAMBURSKI, S.: Il mondo 
fisico dei Greci, Milano : Feltrinelli 1959; PIZZORNI, R. M.: Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso 
d´Aquino, Roma : Città Nuova Editrice, 1985, s. 76-77; HERVADA, J.: Introduzione critica al diritto naturale, 
Milano : Giuffrè editore, 1990, s. 71-110; D´AGOSTINO, F.: Filosofia del diritto, Torino : G. Giappichelli ed., 
1996, s. 47-57; BOBBIO, N.: Teoria generale del diritto, Torino : G. Giappichelli ed., 1993, s. 32-35. 
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II. kapitola 

Koncepcia prirodzeného práva v rímskej filozofii 

 

Grécky duch aj napriek praktickým sklonom, ktoré sa prejavovali v politickom 

živote, bol duchom výrazne teoretickým a špekulatívnym, bol duchom so silným 

zmyslom pre transcendentnosť, racionalitu, abstrakciu. Právo i štát sa snažil chápať 

v metafyzickom zmysle a vôbec na všetky právne a politické otázky sa pozeral cez 

optiku filozofického zmýšľania. Grécke myslenie a kultúra postupne začali prenikať aj 

medzi Rimanov, ktorí až vplyvom gréckej filozofie začali filozoficky uvažovať o práve 

a štáte. Hlavnou príčinou prečo Rimania nevytvorili žiadnu vlastnú filozofiu bolo 

pravdepodobne to, že ich silne vyvinutý zmysel pre skutočnosť a konkrétne fakty ich 

odvracal od filozofických špekulácií a abstraktného myslenia. Nemáme dôkazy o tom, 

že by sa v Ríme pred recepciou gréckej kultúry zrealizovali pokusy o vytvorenie 

právnej alebo politickej filozofie či teórie. 

 Prvým, kto si v Ríme zaslúžil meno filozofického mysliteľa, bol Marcus Tullius 

Cicero, ktorý nevytvoril žiadnu novú filozofiu, ale ako eklektik sa uspokojil s vyberaním, 

triedením, spájaním alebo porovnávaním tvrdení a princípov rôznych filozofických 

iniciatív. Cicero bol popularizátorom myšlienok gréckych filozofov, platonikov, 

peripatetikov, stoikov a epikurejcov. Mnoho cestoval, nadobudol vynikajúce vzdelanie 

a vždy si zachoval jasný prehľad a bystrý postreh. Cicerónov eklektizmus nebol 

následkom jeho filozofickej slabosti, ale bol skôr zámerný, lebo si uvedomoval, že 

žiaden vyhranený grécky filozofický smer by nezodpovedal rímskemu duchu. 

 Rímsky duch bol preniknutý zdravým životným realizmom, z ktorého plynula 

orientačná pružnosť, zmysel pre líniu strednej cesty a pre kompromis medzi vlastnými 

a cudzími záujmami, medzi starým a novým, medzi tradíciou a aktuálnymi potrebami. 

S týmito vlastnosťami sa spájala silná roľnícka vôľa, ochota k tvrdej práci a zmysel pre 

poriadok a organizáciu. Je pochopiteľné, že národ nadaný takýmito vlastnosťami bol 

schopný vybudovať nielen svetové impérium, ale aj nadčasové, dokonalosťou 

preniknuté rímske právo, ktoré recipovali rozličné národy.  

Cicero aj napriek svojmu eklektizmu sa pokúsil dať Rimanom originálnu 

filozofiu, ktorá, ako uvidíme neskôr, priniesla veľa pozitívneho v oblasti rímskeho 

právneho myslenia. Bola to najmä koncepcia prirodzeného práva, ktorú Cicero 

preniesol z gréckej filozofie a plodne rozvinul vo svojich dielach De legibus a De re 

publica. Je isté, že myšlienky prirodzeného práva sa v rímskom praktickom živote 
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uplatňovali už v dobe pred Cicerónom, ale len intuitívne a vo vágnej podobe bez 

pojmovej a filozofickej formulácie. Cicero vplyvom stoickej filozofie dal idei 

prirodzeného práva jasnú, racionálnu formuláciu, a tým ju predurčil k vedomému 

a zámernému používaniu v právnej praxi. Cicerónovu formuláciu prirodzeného práva 

akceptovala rímska jurisprudencia. Klasickí rímski právnici ju oslobodili od metafyzickej 

príťaže, prispôsobili ju potrebám praxe a učinili ju jedným z pilierov svojej právotvornej 

aktivity.114 

 

2.1 Marcus Tullius Cicero (106 – 43 pred n. l.) 

Patril do tzv. druhej stoickej školy. Svojimi dielami vyvolal veľký ohlas a vzbudil 

záujem o filozofiu. Dejiny mu prisúdili za jeho veľké zásluhy čestný titul pater patriae 

(otec vlasti). Cicero spolu s rímskym eklektikom Terentiom Varrom (116 – 27 pred n. l.) 

otvorili Rimanom bránu do filozofie, a to najmä preto, lebo prví písali svoje filozofické 

diela v latinskom jazyku. Už sme sa zmienili, že Marcus Tullius Cicero bol eklektikom a 

popularizátorom myšlienok gréckych filozofov. Cicero podľa svojho presvedčenia 

vyberal z filozofických diel to najlepšie alebo svojou pravdepodobnosťou aspoň 

uspokojujúce. Preto potreboval princípy, pomocou ktorých by mohol dosiahnuť taký 

stupeň pravdepodobnosti, ktorý by prakticky vylučoval každú rozumnú pochybnosť. Za 

takéto princípy považoval zrejmosť v zmyslovom poznaní, jasnosť vrodených ideí 

a jednotné presvedčenie ľudského pokolenia. Cicero svoje názory na štát a právo 

prezentoval najmä v troch dielach: O republike (De re pubblica), O zákonoch (De 

legibus) a O povinnostiach (De officiis).115 

Nie je jednoduché kvalifikovať Cicerónovu filozofickú orientáciu. Vo 

všeobecnosti možno konštatovať, že jeho právna filozofia spája myšlienky Platóna, 

Aristotela a stoikov. Cicerónova filozofická teória o práve má výslovne naturalisticko-

racionalistický charakter. V oblasti etiky sa Cicero pridržiaval predovšetkým stoických 

ideálov, ale všímal si aj doktrínu peripatetikov a taktiež aristotelovské hodnotenie 

dobier, čností a cieľov ľudského konania. 

Cicerónova náuka o prirodzenom práve je postavená predovšetkým na stoickej 

etike, o ktorej sme už pojednávali skôr a pre ktorú je mravné konanie človeka také, 

ktoré je v súlade s prírodou. Človek a spolu s ním všetky živé tvory sa usilujú 

                                                 
114 BRTKO, R.: Vplyv stoickej filozofie na filozoficko-právne uvažovanie Marca Tullia Ciceróna o prirodzenom 
práve, in Pedagogické, sociálne a humanistické pohľady na človeka, Ružomberok : Verbum, 2010, s. 7-16; 
TOMSA, B.: Kapitoly z dějin filozofie práva a státu, Praha : Karolinum, 2005, s. 41-55. 
115 Cicero svoje dielo De officiis napísal podľa vzoru Poseidoniovej knihy O povinnostiach. Poseidonios 
z Apameie (asi 135 – 51 pred n. l.) dostal v histórii titul všestranný učenec, lebo vynikal v mnohých vedných 
odboroch. Cicero jeho náuku počúval na ostrove Rodos. 
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o zachovanie seba samých. Avšak človek na rozdiel od iných tvorov sa v tomto úsilí 

riadi nielen pudom, ale predovšetkým rozumom, ktorým bol človek podľa stoikov 

obdarený preto, aby v súlade s ním žil. Samotný pojem rozumu (logos) videli stoici 

oproti modernému chápaniu v širšom zmysle, t. j. rozum (logos) v ich ponímaní bol 

rozumom svetovým (logos spermatikos), v ktorom je obsiahnutá účelnosť všetkých 

vecí. Stoická etika je postavená na hypotéze, že ľudská duša je samostatná časť 

svetového rozumu (božstva) a že jej dobro spočíva v absolútnom zosúladení vlastných 

hnutí človeka s pneumatickým napätím, ktoré ovláda svet. Ľudská duša je výronom 

Boha a takto je čiastkou svetového rozumu. Ako je slnečný lúč zo slnka, práve tak aj 

ľudská duša je výronom z Boha. A ako nie každé teleso zachytí rovnaké množstvo 

lúčov zo slnka, tak ani každý človek neprijíma rovnaké množstvo alebo rovnakú silu 

výronu z božstva. Preto sú ľudia viac a menej dokonalí. 

V stoickom učení sa hovorí len o jednej čnosti,116 ktorá spočíva v dokonalej 

nadvláde rozumu (hegemonikon) nad všetkými ostatnými fakultami človeka, ďalej 

spočíva v živote podľa rozumu a podľa prírody. Podľa učenia stoikov je človek 

predurčený k tomu, aby žil podľa prírody a v súlade s rozumom, pretože prirodzenosť 

človeka speje k rozumu. Prejavom čnosti je trvalý pokoj duše, ovládanie všetkých 

citov, opovrhovanie žiadostivosťami, svetom pôžitkov a rozkoší a napokon postoj 

ľahostajnosti ku všetkému, čo súvisí s otázkami srdca, teda čo je mimo rozumovej 

oblasti (adiafora) a tak nie je prínosom pre šťastie človeka. Čnostný človek sa vždy 

podriadi osudu a poriadku, ktorý vládne v kozme a aj v bolestiach a utrpeniach si 

zachová neotrasiteľný pokoj. 

Podľa Cicera v človeku existujú prirodzené čnosti, ktoré sú však len v 

zárodkoch ako semená, výhonky, iskry či malé plamienky.117 Tieto zárodky 

prirodzených čností sú prirodzeným svetlom (naturae lumen) a osvetľujú morálnu cestu 

človeka.118 Zákonu prírody všetci podliehame a preto na základe tohto zákona je nám 

zakázané spôsobiť škodu našim blížnym: „Naša prirodzenosť žiada, aby človek 

                                                 
116 Čnosť je len jedna, ale sa prejavuje štyrmi hlavnými čnosťami: opatrnosťou, spravodlivosťou, 
statočnosťou a miernosťou. Sú to len štyri vzťahy alebo spôsoby jednej čnosti, pretože kto je čnostný, má 
všetky štyri čnosti. 
117 CICERO, De Finibus bonorum et malorum, V, 15, 43: „Est enim natura sic generata vis hominis, ut ad 
omnes virtutem percipiendam facta videatur, ob eamque causam parvi virtutum simulacris, quarum in se 
habent semina, sine doctrina moventur; sunt enim prima elementa naturae, quibus auctis virtutis quasi 
germen efficitur. Nam cum ita nati factique simus, ut et agendi aliquid et diligendi aliquos et liberalitatis et 
referendae gratiae principia in nobis contineremus, atque ad scientiam, prudentiam, fortitudem aptos animos 
haberemus a contrariisque rebus alienos, non sine causa eas, quas dixi, in pueris virtutum quasi scintillas 
videmus, e quibus accendi philosophi ratio debet, ut eam quasi deum ducem subsequens ad naturae 
perveniat extremum“. 
118 CICERO, Tusculanae Disputationes,, III, 1, 2: „Natura [...] nunc parvulos nobis dedit igniculos quos 
celeriter malis moribus opinionibusque depravati sic restinguimus ut nusquam naturae lumen appareat“. 
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pomáhal človeku, nech je ktokoľvek, len práve preto, že je to človek, musí byť podľa 

tejto prirodzenosti i prospech ľudí vecou spoločnou. A ak je tomu tak, sme všetci 

spojení jedným prirodzeným zákonom [ktorý], zakazuje, aby sme jeden druhému 

ubližovali“.119 Ten, kto spôsobil ujmu inému, tak odporuje prirodzenosti a porušil 

spravodlivosť, lebo táto čnosť je paňou a kráľovnou všetkých čností.120 

Čnosť vedie ľudí k pospolitosti a len spoločnou činnosťou v jednom celku, sa 

môže rozum i čnosť prejaviť vo svojej rýdzej sile. Najobsiahlejšou formou takéhoto 

spoločenstva je štát. Jeho existencia vedie občanov štátu k povinnosti aktívne sa 

zúčastňovať na zachovaní a vývoji štátneho poriadku, práva a zákonov, a ak si to 

vyžaduje blaho a záujem celku, tak aj k prineseniu osobnej obety. Tieto stoické 

myšlienky o povinnosti slúžiť spoločnému blahu, o dôraze na životnú prax sa 

v antickom Ríme osvedčili už v časoch starých Rimanov, keď nikto z nich nemal 

o stoickej filozofii ani potuchy a je logické, že boli blízke aj samotnému Cicerónovi, 

ktorý ich hlásal vo svojich dielach. Stoická filozofia bola Cicerónovi blízka aj v otázkach 

čnosti a spravodlivosti, ktoré vo svojich dielach aplikoval na poriadok a pomery 

rímskeho života. Nakoniec Cicero priznal, že stoický vzor mudrca sa v skutočnom 

živote sotva objaví a preto neuznal extrémne etický rigorizmus v takej podobe, ako ho 

predstavovali napríklad Zenón alebo Chrysippos a zaradil sa do skupiny umierneného 

krídla stoických filozofov, ktorí už nerozdeľovali ľudí na zvrchovane čnostných 

a bezhranične zlých. Hlavným dôvodom takejto orientácie bola snaha Ciceróna 

o využitie filozofie v praxi a o rozšírenie jej vplyvu na verejný život a myslenie. 

Prostriedkom k dosiahnutiu tohto zámeru malo byť pre Ciceróna právo. Spočiatku to 

bolo len v podobe filozofickej kategórie prirodzeného práva, ale postupne neskôr 

filozofické myšlienky Ciceróna prenikli aj do právnej vedy.121 

Stoicizmus svojou teóriou o povahe prirodzeného práva sa stavia proti názoru, 

podľa ktorého je spravodlivosť produktom ľudskej ľubovôle a vecou dohovoru medzi 

ľuďmi. Pre stoikov a taktiež i pre Ciceróna má spravodlivosť svoj pôvod 

v nemeniteľnom zákone prírody – „spravodlivosť neexistuje, ak sa nezakladá na 

prírode“.122 

 Cicero postavil svoju etiku na čisto racionálnu základňu, keď jasne a zreteľne 

uznal poznateľný rozdiel medzi mravným dobrom a mravným zlom. Tento rozdiel je 

známy všetkým ľuďom a je nezávislý na ľudskom uvažovaní a na ľudských zvykoch. 

                                                 
119 CICERO, De Officiis, III, 6. 
120 Porovnaj ibidem, III, 6. 
121 Porovnaj BĚLOVSKÝ, P.: Přirozené právo v díle M. Tullia Cicerona, in: Právněhistorické studie, 40 (2009) 
s. 57-58. 
122 CICERO, De legibus, I, 15, 42. 
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Preto podľa neho etická norma nie je ľudského pôvodu, ale musí človeka presahovať. 

Etická norma je prirodzeným zákonom, ktorý je zdrojom ostatných zákonov. 

Cicero uznal existenciu zákona prírody a takýmto spôsobom o ňom vypovedal: 

„tento zákon (prirodzený) je zákon nepísaný, ale vrodený, nie naučený (od učiteľov), 

nie prevzatý (z tradície), nie prečítaný (zo spisov), ale nami odňatý zo samotnej 

prírody, od nej načerpaný [...]; zákon, v ktorom sme neboli školení, ale ním prirodzene 

disponujeme [...] a sme ním preniknutí“.123 S týmto zákonom súhlasia všetci 

(consensus omnium) - čo je znakom, ktorý je „hlasom prírody“ (vox naturae) a teda 

hlasom pravdy.124  

Cicero považuje zákon za „vyšší rozum“, ktorý vychádza z prírody a jedine 

takýto zákon je spravodlivým meradlom medzi právom a bezprávím. Z toho vyplýva, že 

existencia takéhoto zákona nie je závislá na jeho písanej podobe, lebo on vychádza z 

vyššieho rozumu a existoval pred písaným zákonom aj pred tým ako vznikol štát.125 

Podľa neho prirodzenosť práva je potrebné hľadať v prirodzenosti človeka. A 

prirodzenosť človeka je vlastne pravdou,126 je rozoznávajúcim rysom, ktorý združuje 

ľudí a bohov.127 Táto pravda tvorí právo. Ak bohom od prirodzenosti je daná pravda, 

rovnako im je daná priama pravda (recta ratio) - teda zákon, ktorý je priamym 

meradlom v nariaďovaní a v zakazovaní. V skutku zákon je najvyššou pravdou (ratio 

summa) nachádzajúcou sa v prirodzenosti, ktorá nariaďuje to, čo sa musí učiniť a čo 

sa naopak zakazuje. Zákon je teda pravdou, ktorá sa uskutočňuje v myšlienkach 

človeka.128 Tento zákon je samotnou podstatou človeka, je to zákon ľudský i božský, 

ktorý je spoločný božstvu i ľuďom a medzi ľuďmi nastoľuje prirodzené vzťahy 

vzájomného priateľstva a tiež ich spája do pevnej právnej celosvetovej komunity. 

 Hovoriť o prirodzenom práve u Cicera je nemožné bez citácie pasáže z jeho 

diela De re publica, v ktorom po kritike Karneada ohľadne jeho názorov na márnivosť 

spravodlivosti, Cicero predstavuje stoickú náuku o absolútne pravom zákone: „existuje 

pravý zákon, priama pravda, zhodný s prirodzenosťou, prítomný vo všetkých, 

nemenný, večný“. So svojim nariadením povoláva k povinnosti a so svojimi zákazmi 

odvracia od konania zla. Jeho nariadenia a jeho zákazy majú vždy vplyv na dobrých, 

                                                 
123 Porovnaj CICERO, Pro Milone, 4, 10. 
124 CICERO, Tusculanae Disputationes, I, 13, 30: „Omni autem in re consensus omnium gentium, lex 
naturalis putatanda est“; CICERO, Tusculanae Disputationes, I, 15, 35: „Omnium consensus naturae vox 
est“. 
125 Porovnaj CICERO, De legibus, I, 6, 18-19. 
126 „Quid est autem, non dicam in homine sed in omni caelo atque terra, ratione divinus?“: CICERO, De 
legibus, I, 7, 22. 
127 „Iam vero virtus eadem in homine ac Deo est, neque alio nullo in genere praeterea. Est autem virtus nihil 
aliud quam in se perfecta et ad summum perducta natura. Est igitur homini cum Deo similitudo“: ibidem, I, 8, 
25. 
128 Ibidem, I, 6, 18-20. 
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ale nemajú vždy účinok na zlých. Nie je dovolené, aby sa tomuto zákonu odňala 

hodnota a tiež nie je dovolené, aby sa v niečom nedodržiaval, aby mohol byť zrušený. 

Od tohto zákona nemôžeme byť oslobodení zásahom Senátu alebo ľudu [...]. On nie je 

rozdielny v Ríme alebo v Aténach, nie je rozdielny teraz alebo v budúcnosti: naopak, 

všetky národy v každom čase budú podriadené tomuto jedinému večnému 

a nemeniteľnému zákonu“.129 Z tohto citátu vyplývajú teda dve možné poňatia 

prirodzeného zákona a to v podobe zákona prírody alebo v podobe zákona pravdy.130 

Na základe horeuvedeného možno konštatovať, že prirodzený zákon v tomto 

ohľade ovláda celého človeka, všetkých ľudí, lebo všetci ľudia majú tú istú 

prirodzenosť, ktorá ich zbližuje. Je dôležité poznamenať, že pre Cicera je prirodzené 

právo určené len pre ľudí, pretože je stále právom, teda vzťahuje sa na bytia, ktoré sú 

schopné vedome prispôsobovať svoje správanie určitým spôsobom. Cicero takto 

protirečil náuke Pytagora a Empidoklesa, ktorí pripúšťali isté právne spoločenstvo 

medzi všetkými živými tvormi.131 I napriek tomu, ako to uvidíme neskôr, rímsky právnik 

Ulpián (+228 n. l.) do svojej definície prirodzeného práva zahrnul aj všetky živé 

bytia.132 

Cicero vo svojich spisoch hovorí aj o prirodzených náklonnostiach človeka: 

„všetci [ľudia] sú priťahovaní prostredníctvom istej prirodzenej vzájomnej náklonnosti 

a okrem toho aj spoločenstvom práva [...]. My na základe prirodzenosti sme náklonní 

mať radi ľudí, čo je základom práva (omnes inter se naturali quadam indulgentia et 

benevolentia...; natura propensi sumus ad diligendos homines, quod fundamentum 

iuris est)“133 Cicero keď vyhlásil, že základom práva je táto vzájomná prirodzená 

náklonnosť, svojim uvažovaním prekonal nielen antických sofistov,134 ale aj stoikov, 

ktorí základ práva videli len v prirodzenom impulze človeka žiť v spoločnosti a nie 

v láske. 

Z týchto prirodzených náklonností vyplývajú prirodzené práva človeka, ktoré 

Cicero systematicky roztriedil do troch oblastí, čo neskôr prevzali scholastici zvlášť 

Tomáš Akvinský: 

                                                 
129 CICERO, De Republica, III, 22, 33, 
130 Podobnú koncepciu mali panteisti, pre ktorých Boh, príroda a pravda boli jednou jedinou vecou. 
131 „Non mediocres viri, sed maximi et docti, Pythaghoras et Empedocles, unam omnium animantium 
condicionem iuris esse denuntiant clamantque inexpiabiles peonas impendere iis, a quibus violatum sit 
animal. Scelus est igitur nocere bestiae“; CICERO, De Republica, III, 11, 19. 
132 Právnik Ulpián teda prirodzené právo chápal ako právo, ktoré „príroda naučila všetky tvory“ – teda ľudí 
i zvieratá; (D. 1, 1, 1, 3). 
133 CICERO, De Legibus, I, 13, 35; 15, 43. 
134 Napríklad sofista Trasymachos z Chalkedona sa domnieval, že zákon v zmysle prirodzenosti je to, čo 
slúži mocným, pretože aj vo fyzickom poriadku mocný víťazí nad slabým. Trasymachos tejto prirodzenej 
spravodlivosti postavil spravodlivosť ľudskú, ktorá je výtvorom ľudskej slabosti. 
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a) prirodzené práva týkajúce sa inštinktu sebazáchovy vlastného života a 

vlastného tela, čo je spoločné všetkým živočíchom; 

b) prirodzené práva týkajúce sa spojenia (párenia) s cieľom plodenia, čo je 

taktiež spoločné všetkým živočíchom; 

c) pretože človek nie je odkázaný len na svoje zmysly, ale keďže je obdarený 

rozumom, je schopný vidieť aj príčiny vecí. Preto sa človek združuje s iným 

človekom v spoločnosti a hlavne je pobádaný k neustálemu hľadaniu pravdy. 

Prirodzené práva sa teda nakoniec týkajú hľadania pravdy, podľa ktorej to, čo 

je pravdivé, je jednoducho nefalšované a je schopné byť nad inou vecou. 

Prirodzené práva týkajúce sa potreby človeka hľadať pravdu sa spájajú s istou 

tendenciou nezávislosti.135 

Cicero ako filozof kategóriu práva vnímal v troch od seba oddelených 

dimenziách, ktoré syntetickým spôsobom možno vyjadriť nasledovne. 

I. Prirodzené právo (ius naturale) – teda ako súhrn noriem vopred 

ustanovených samotnou prírodou, ktoré sú schopné usmerňovať vzťahy medzi 

rozumovými bytiami (ľuďmi) nezávisle na ich stave slobody (či sú slobodní alebo 

otroci), ale nezávisle aj na tom či patria do jedného alebo iného politického 

zoskupenia. Prirodzené právo je právo najvyššej moci, je nadradené tak času, ako aj 

priestoru. Kategória prirodzeného práva je univerzálna, nemeniteľná, nutná, lebo 

vyrastá z vnútorného poriadku vecí a nie z rozhodnutia človeka. Prirodzené právo je 

odlišné od ius civile aj preto, lebo prirodzené právo je abstraktné a ius civile je 

konkrétne. Už sme spomenuli skôr, že pre Cicera je prirodzené právo najvyšším 

rozumom, ktorý je vštepený do ľudskej povahy a jeho prameňom je sám božský 

rozum. Prirodzené právo je uložené vo vedomí všetkých ľudí a je poznateľné 

rozumom. Na základe prirodzeného práva je možné hodnotiť niektoré skutky za 

spravodlivé alebo nespravodlivé. 

II. Cicero vo svojich spisoch hovorí aj o práve medzi národmi (ius gentium). 

Ius gentium sa v Ríme začalo vyvíjať od polovice tretieho storočia pred n. l. a chápalo 

sa ako súhrn právnych pravidiel, ktoré cudzinecký prétor (praetor peregrinus) vytvoril 

                                                 
135 „Predovšetkým je celému rodu živočíchov prírodou dané, že chráni seba, svoj život a svoje telo, že sa 
vyhýbajú tomu, čo sa im zdá škodlivé, a vyhľadávajú a snažia sa získať to, čo nevyhnutne potrebujú k životu, 
ako potravu, skrýše a iné životné podmienky. Spoločný všetkým živočíchom je rovnako pohlavný pud, jeho 
účelom je plodenie, a potom aká taká starostlivosť o potomstvo. Ale medzi človekom a zvieraťom je najväčší 
rozdiel v tom, že zviera ako tvor riadený zmyslami sa prispôsobuje len svojmu okoliu a prítomnosti a len 
celkom málo vníma minulosť alebo budúcnosť, [...] ale človek obdarený rozumom vidí príčiny vecí, 
uvedomuje si ich podmienky a predpoklady, porovnáva podobné javy, úzko spája s prítomnosťou budúcnosť 
– a tak vidí beh celého života a dopredu si zabezpečuje nevyhnutne potrebné veci. A táto prirodzenosť 
zbližuje silou rozumu človeka s človekom k pospolitosti reči a života a vštepuje mu predovšetkým zvláštnu 
lásku k deťom [...] Význačnou vlastnosťou človeka je potom predovšetkým hľadanie a skúmanie pravdy [...]“, 
CICERO, De Officiis, I, 4, 11-13. 
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a v súdnej praxi uplatňoval pri riešení právnych sporov medzi Rimanmi a cudzincami, 

zriedkavejšie len medzi cudzincami, pokiaľ bývali v Ríme alebo sa v ňom prechodne 

zdržiavali. Cudzinecký prétor nebol pri rozhodovaní viazaný civilným právom ani 

civilným procesom. Rozhodoval celkom voľne a opieral sa o svoje impérium. Je vysoko 

pravdepodobné, že cudzinecký prétor bral do úvahy domáce právo cudzincov a ak 

bolo vhodné aj rímskoprávne nazeranie. Nakoľko sa v rímskej verejnosti prejavovali 

tendencie tolerantnosti voči cudzincom latinského a postupne aj provinčného pôvodu, 

cudzinecký prétor upúšťal od formálnosti rímskeho civilného práva a svojou praxou 

vytváral množstvo právnych úprav a inštitúcií, ktoré platili bez ohľadu na občianstvo 

zúčastnených sporových strán.136 

Bohužiaľ ciceroniánskych textov, ktoré sa vzťahujú k problematike ius gentium 

nie je veľa. Ďalším faktom je aj to, že tieto texty neobsahujú vymedzenie pojmu ius 

gentium, čo spôsobuje nejasnosti u romanistov a filozofov v tom, či Cicero oddeľoval 

alebo neoddeľoval ius gentium od ius naturale. Väčšina vedcov ako napríklad Voigt, 

Hildenbrand, Brinz, Karlowa, Wlasak, Costa a iní zastávajú názor, že Cicero jasne 

odlišoval ius naturale od ius gentium. Sú však aj takí, ako napríklad Fadda137 alebo 

Bögli,138 ktorí identifikujú ius gentium s ius naturale. Iní, ako napríklad Krüger, vnímajú 

ius gentium v Cicerónových dielach v dvojakej podobe a to ako: a) súbor konkrétnych 

noriem, ktoré boli spoločné všetkým národom; b) celok noriem, ktoré sa v Ríme 

uplatňovali pri riešení sporov medzi rímskymi občanmi a cudzincami.139 Pôvodne sa 

pojmy ius gentium a ius naturale nezamieňali, ale za čias Ciceróna sa vytvorila úzka 

spojitosť medzi nimi. Ius gentium (stojí vedľa ius civile, ktoré sa používa vo vzťahu 

k rímskym občanom) a  svojim dosahom - pokiaľ ide o subjekty - prekračuje hranice 

ríše, stráca svoj personálny charakter (t. j. netýka sa len rímskych občanov) a tým 

získava povahu všeobecného práva a svojim významom sa blíži k ius naturale. 

a) Cicero napriek tejto úzkej spojitosti pojmy ius gentium a ius naturale 

odlišuje: „lebo ak sa snaží každý z nás získať životné potreby skôr pre seba než pre 

druhého, smie tak činiť v súlade s prirodzenosťou; aby sme však zväčšovali svoje 

potreby, bohatstvo, a moc olupovaním iných, to prirodzenosť nedovoľuje. A nielen 

právom prirodzeným, to jest právom spoločným všetkým národom, ale i zákony 

                                                 
136 Porovnaj REBRO, K. - BLAHO, P.: Rímske právo, Bratislava; Trnava : 2003, s. 64–65. 
137 Porovnaj FADDA, C.: Istituti commerciali del diritto romano. Lezioni, Napoli : Universita di Napoli, 1902 – 
1903. 
138 Zaujímavý názor zastáva Bögli, ktorý rozlišuje dva koncepty prirodzeného práva: „[...] ein philosophisches 
ius naturale als Ideal des positiven Rechts und ein ius naturale in Sinne des ius gentium [...]“; BÖGLI, H.: 
Beiträge zur Lehre vom ius gentium der Romer , 24, n. 1, Bern 1913, s. 33, 48, 61. 
139 KRÜGER, P.: Geschichte der Quellen und Litt. des römischen Rechts, 2. vydanie, München; Leipzig, 
1912. 
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jednotlivých národov [... - hovoria], že jeden nesmie škodiť druhému pre svoj vlastný 

prospech“.140 

b) Cicero odlišuje obidva pojmy - ius naturale a ius gentium - aj od tzv. 

prirodzeného rozumu (ratio naturalis). V antických prameňoch sa vo vzťahu 

k prirodzenému právu vyskytoval aj tento pojem ratio naturalis:141 „A to isté žiada ešte 

omnoho naliehavejšie sám rozum prírody (natura ratio), ktorý je zákonom božským 

i ľudským“.142 

c) Z obsahového hľadiska termínov - ius gentium, ius naturale – nie je 

u Ciceróna vytýčená presná hranica, ktorá by tieto pojmy presnejšie vymedzovala. 

Dokonca sám Cicero tieto dva pojmy stotožňuje: „prirodzené právo, to je právo 

spoločné všetkým národom“.143 

Právo národov je právo všeobecné, o ktorom Cicero napísal: „naši predkovia 

rozlíšili všeobecné právo a občianske právo (ius civile). Čo je obsiahnuté v občianskom 

práve, nie je preto ešte obsiahnuté vo všeobecnom práve avšak, čo je obsiahnuté vo 

všeobecne ľudskom práve, má byť zároveň aj v práve občianskom... A pretože 

prameňom práva je príroda, z toho vyplýva, že (právo) je v zhode s ľudskou 

prirodzenosťou, aby nikto neťažil z nevedomosti druhého človeka“.144 Ius gentium je 

odrazom prirodzeného práva, ktoré vyjadruje právne idey, ktoré sú spoločné všetkým 

národom. Ius gentium vzniklo „kombináciou“ rôznych národných právnych systémov. 

Podľa nášho názoru Cicero ako filozof chápal ius gentium ako súhrn noriem, 

ktoré efektívne a skutočne platia pre všetky národy, ale ius naturale ako súhrn noriem, 

ktoré by mali platiť pre všetky národy. V tomto zmysle obsahovo stotožňoval ius 

gentium s ius naturale. Sme toho názoru, že podľa Ciceróna kategória ius gentium 

vznikla z pojmovej nutnosti: „[...] čo je obsiahnuté v občianskom práve, nie je preto 

ešte obsiahnuté vo všeobecnom práve (ius gentium), avšak to, čo je obsiahnuté vo 

všeobecne ľudskom práve, má byť zároveň aj v práve občianskom“ (De Officiis, III, 

17).  

III. Občianske právo (ius civile) bolo pre Cicera takým právom, ktoré 

osobitným spôsobom platilo v každom národe a ktoré bolo obsiahnuté napríklad 

                                                 
140 CICERO: De Officiis, III, 5. 
141 Gaius vo svojej učebnici taktiež pojmovo rozlišuje medzi ius naturale a naturalis ratio vo vzťahu k ius 
civile: „[...] niektoré veci sú scudzované podľa prirodzeného práva (naturali iure), to tie, ktoré sa scudzujú 
tradíciou. Niektoré [sú scudzované] podľa občianskeho práva (ius civili), lebo právo na mancipáciu, 
iuriscessiu a vydržanie je vlastné (len) rímskym občanom“. Gaius ďalej pokračuje: „podľa prirodzeného 
rozumu (naturali nobis ratione) nadobúdame skutočne len (tie veci), ktoré sa stávajú naším vlastníctvom 
tradíciou, ale i tie, ktoré získavane okupáciou (a síce) preto, lebo predtým nikomu nepatrili“ (Inst. Gai 2, 65-
66). 
142 CICERO:  De Officiis, III, 5. 
143 Ibidem III, 5. 
144 CICERO:  De Officiis, III, 17. 
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v zákonoch alebo ediktoch rímskych úradníkov. Jednoducho povedané, táto kategória 

práva bola vytvorená ľudskou aktivitou. Cicero je však toho názoru, že medzi týmito 

troma kategóriami zákona by nemali existovať protirečenia, lebo celé právo či už 

v podobe Zákona XII tabúľ alebo v podobe ediktov prétorov má vyvierať 

z najintímnejšej a najhlbšej filozofie „ex intima philosophia“,145 a teda vždy z pravdy, 

ktorá nemôže byť rozličná: „non enim alia causa est aequitatis [...] non alia ratio 

iuris“146. Ius gentium a ius civile by nemali byť v rozpore s prirodzeným právom. 

V opačnom prípade nie sú skutočným právom, ale svojvoľnými príkazmi. 

 

2.2 Lucretius Carus (asi 97 – 55 pred n. l.) 

Jedným z najvýznamnejších nasledovníkov Epikurosa bol rímsky filozof 

a básnik Lucretius známy svojim dielom – didaktickou poémou De rerum natura (O 

prirodzenosti vecí), v ktorom sa zaoberá základnými materiálnymi princípmi vecí a ich 

existenciou. Rieši problematiku vesmíru a jeho vzniku. V horeuvedenom diele 

Lucretius chápe prirodzený stav ako situáciu, v ktorej sa nachádzali ľudia, keď žili 

túlavým spôsobom ako divé zvieratá (more ferarum), keď neboli schopní vidieť 

spoločné dobro a keď tiež nevedeli využívať zákony a zvyklosti. Nasledovali svoje 

pudy a tak každý uchytil korisť, keď sa mu naskytla príležitosť.147 Ľudia z tohto stavu 

vyšli následkom sociálneho paktu, na základe ktorého sa zrodila spoločnosť a zákony. 

Preto podľa Lucretia sa spravodlivosť nezakladá na prírode, ale na dohode ľudí, ktorí 

sa podrobili právu, keďže boli už vyčerpaní zo života násilia. Ľudia tým, že sa podrobili 

zákonom, sa zaviazali žiť pokojným spôsobom.148 

 

2.3 Quintus Horatius Flaccus (65 – 8 pred n. l.) 

Bol chránencom cisára Augusta a podobne ako Lucretius Carus sa svojou 

tvorbou pričinil o rozširovanie hedonizmu, ale aj o uvoľnenie mravov v starovekom 

Ríme. Vo svojej známej Satire sa postavil proti koncepcii, žeby príroda bola zdrojom 

práva. Naopak ako epikurejec považoval užitočnosť za matku spravodlivého, pretože 

príroda nemôže rozlišovať medzi ničomníkom a spravodlivým.149 Zákony boli vytvorené 

                                                 
145 „Non ergo a praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a XII tabulis, ut superius, sed penitus ex intima 
philosophia hauriendam iuris disciplinam putas?“; CICERO, De Legibus, I, 5, 17. 
146 CICERO, Pro Caecina, XX, 57. 
147 Porovnaj LUCRETIUS, De rerum natura, V, 958–961.  
148 „Nam genus humanum, defessum vi colere aevon, / ex inimicitiis languebat, quo magis ipsum / sponte 
sua cecidit sub leges artaque iura [...] nec facilest placidam ac pacatam gegere vitam / qui violat factis 
communia foedera pacis“; LUCRETIUS, De rerum natura, V, 1145–1147, 1154–1155. 
149 „Atque ipsa utilitas, iusti prope, iusti prope mater et aequi [...]. Nec natura potes iusto secernere iniquum“; 
HORATIUS, Satirae, I, 3, 98 a 113. 
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ľuďmi zo strachu pred nespravodlivosťou a tak ľudia prestali byť „nemými a ničomnými 

zvieratami“.150 

 

2.4 Lucius Annaeus Seneca (4 pred n. l. – 65 n. l.) 

Žil v prvých rokoch novej rímskej formy vlády, t. j. principátu. Bol prvým 

významným predstaviteľom tzv. novšej stoickej školy, známy ako vychovávateľ cisára 

Neróna a tiež ako autor viacerých filozofických diel.151 Ani Seneca nie je originálnym 

filozofom, ale jeho učenie je nasiaknuté myšlienkami gréckeho stoicizmu. Problémom 

štátu a práva nevenoval veľa pozornosti, ale stal sa známym svojimi sociálnymi 

a etickými postojmi, ktoré prenikali aj do oblasti právnej teórie. Svet, v ktorom žije 

Seneca, je celkom iný ako ten skoro pred sto rokmi, v ktorom žil Cicero. Republikánske 

štátne zriadenie je už minulosťou a nahradilo ho zriadenie, na čele ktorého stojí jeden 

muž princeps – cisár. Osobitosť doby, v ktorej žil Seneca, a ktorá bola poznačená 

bujarosťou a nemravnosťou, ho privádzala k myšlienkam zameranými na ľudskú 

dôstojnosť a ľudskosť, ktorá je odvodená z rozumu. 

Na základe stoickej filozofie Seneca uznal existenciu kozmického rozumu ale 

aj hodnotu ľudského rozumu, ktorý je časťou vesmírneho rozumu, t. j. je časťou 

božieho ducha vštepeného do ľudského tela. Seneca chápe prirodzený zákon ako 

nevyhnutný zákon prírody, ktorý usmerňuje všetky veci. V človeku existuje prirodzený 

zákon ako norma, ktorá má základ v pravde a teda je vrodená všetkým ľuďom, ktorí sú 

ako údy jedného tela a teda bratia: „príroda nás vytvára ako bratov (cognatos) plodiac 

nás s tými istými prvkami a určujúc nás na rovnaké ciele. Ona vkladá do nás cit 

vzájomnej lásky, pomocou ktorej nás robí spoločenskými (sociabiles). Ona dala do 

života zákon rovnosti a spravodlivosti a podľa ideálnych zásad jej zákona je úbohejšia 

vec zraniť ako byť zranený. Ona nariaďuje, aby naše ruky boli vždy pohotové na 

žehnanie“.152 Všetci ľudia sú si rovní, lebo majú rozumovú prirodzenosť, ale aj preto, 

lebo ju poslúchajú. Otroci sú taktiež ľudia.153 Seneca rovnosť ľudí zdôvodňuje tým, že 

všetci ľudia majú nesmrteľnú dušu, ktorá je najvznešenejšou časťou človeka a tiež aj 

tým, že Boh sám je hosťom v ľudskom tele. A básnickým spôsobom rovnosť ľudí 

vyjadruje takto: „čo je vskutku rímsky jazdec, slobodný alebo otrok? Sú to mená 

                                                 
150 „[...] mutum et turpe pecus“; HORATIUS, Satirae, I, 3, 100. 
151 Z jeho tvorby sa napríklad zachovali: Rozhovory (Dialogi), O pevnom charaktere mudrca (De constantia 
sapientis), O duševnom pokoji (De tranquillitate animi), O miernosti (De clementia), Listy Luciliovi (Epistulae 
morales ad Lucilium). 
152 SENECA, Epistulae, XV 3, 95. 
153 SENECA, Epistulae, V, 6, 95. 
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diktované ambíciou a nespravodlivosťou. Do neba sa dá vystúpiť z každého biedneho 

zemského kúta“.154 

Seneca na rozdiel od epikurejcov, ktorí tvrdili, že z prírody nič nie je 

spravodlivé, je presvedčený, že ľudia majú žiť podľa prírody, lebo je to pre nich 

najvyššie dobro. Je to príroda, ktorá učí ľudí správnemu spôsobu života. Príroda je 

meradlom dobra. Všetko, čo je dobré, je podľa prírody, aj napriek tomu, že v prírode 

môžu existovať veľmi bezvýznamné veci, aby si mohli zaslúžiť pomenovanie, že sú 

dobré. Príroda je v sebe večná a nemeniteľná, je skala podobná dobru, pravde, 

spravodlivosti, nemeniteľnosti, podstaty.155 A preto „čo je menlivé, nemôže byť 

skutočne prirodzené“.156 Na inom mieste Seneca tvrdí, že to, čo je v protiklade 

s prírodou, nemôže byť dobré. Ale proti prírode sa môžu postaviť okolnosti, z ktorých 

môže vzklíčiť dobro. Takouto okolnosťou môže byť napríklad trápenie majúce pôvod 

v nemoci, alebo rôzne zranenia. Zachovať si však pokojného a nezlomného ducha v 

týchto okolnostiach je podľa Senecu už podľa prírody. Matéria dobra môže byť niekedy 

proti prírode, ale nikdy nie proti dobru, pretože neexistuje dobro bez pravdy a pravda 

vždy sleduje prírodu. Na základe toho Seneca pôsobivo krásne hovorí, že pravda je 

schopnosť zjednotenia sa s prírodou. Najvyšším dobrom pre človeka je správať sa 

v súlade s vôľou prírody157. 

Seneca vo svojom uvažovaní kladie dôraz na ľudskú solidaritu, keď svojskou 

terminológiou prirovnáva človeka k sociálnemu živočíchovi, ktorý je zrodený pre 

spoločné dobro. Od človeka sa v skutočnosti očakáva len to, aby pomáhal ľuďom; ak 

je možné tak mnohým; ak nie, tak nie mnohým; ak nie, tak tým, ktorí ho obklopujú; ak 

nie, tak sám sebe. Každý človek, ktorý má zdravý intelekt, dáva prednosť spoločnému 

dobru pred súkromným. Preto v každej záležitosti sa má vždy zamerať na spoločné 

dobro. Toto vychádza z vnútorného impulzu človeka – z našej spoločnej prirodzenosti, 

ktorá nás pobáda k pomoci iným ľuďom.158 

Senecu preslávili najmä jeho myšlienky týkajúce sa otroctva, inštitúcie, ktorá je 

základným pilierom rímskeho spoločenského zriadenia. Svojím postojom tak nabádal 

k ľudskému zaobchádzaniu s otrokmi, ale otroctvo zrušiť nežiadal. 

                                                 
154 SENECA, Epistula, IV, 2, 67. 
155 Porovnaj SENECA, Epistulae, XX, 1, 118. 
156 SENECA, De consolatione ad Marciam, VII, 3. 
157 „Quid ergo? Aliquid contra naturam bonum est? Minime: sed it aliquando contra naturam est, in quo 
bonum aliud existit. Vulnerari enim et subiecto igne tabescere et adversa valetudine affligi contra naturam 
est, sed inter ista servare animum unfatigabilem secundum naturam est. Et tu quod volo exprimam breviter, 
materia boni aliquando contra naturam est, bonum numquam, quoniam bonum sine ratione nullum est, 
sequitur autem ratio naturam. Quid est ergo ratio? Naturae imitatio. Quod est summum hominis bonum? Ex 
naturae voluntate se gerere... Bonorum unum propositum est consentire naturae“; SENECA, Epistula, VII, 4, 
66. 
158 Porovnaj SENECA, De Clementia, I, 3, 2; SENECA, De Otio, III, 5; SENECA, De Beneficiis, VII, 16, 2. 
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2.5 Epiktétos (asi 50 – 120 /130 n. l.) 

Podobne ako Seneca aj Epiktetos z Frýgie patril do tzv. novšej stoickej školy. 

Napriek tomu, že bol otrokom, bol nadaným filozofom a vzdelancom. Svoju filozofiu 

zredukoval prevažne na etiku. Je toho názoru, že tá istá božská iskra oživuje svet 

a každé ľudské bytie. Všetci ľudia sú si rovní a to jednoducho preto, že sú ľuďmi, že 

majú účasť na božej podstate, že všetci sú schopní byť čnostní, robiť dobro spolu 

s inými a mať radi druhých. Ale k prirodzenosti človeka nepatrí hrýzť, zraňovať, väzniť, 

stínať hlavy.159 Epiktetos radí, aby si človek v každej okolnosti zachoval vyrovnanosť 

ducha. A to dokáže len vtedy, ak ostane v súlade s prirodzenosťou, teda v zhode s 

podstatou vecí a rozumu. 

 Z Epiktétovej filozofie vyplýva, že pochybuje o význame rímskeho štátu 

a v duchu starej stoickej etiky (Zenóna a Chrysippa) popiera význam národných štátov 

a hlása svetoobčianstvo a absolútnu rovnosť všetkých ľudí. Kozmopolitizmus a láska 

celého ľudstva sú viac ako aktívna účasť na verejnom živote. 

 

2.6 Marcus Aurelius Antoninus (121 – 180 n. l.) 

Taktiež patril k hlavným predstaviteľom novšej stoickej školy. Bol rímskym 

cisárom, filozofom a zaťatým nepriateľom kresťanstva, v ktorom videl potenciálneho 

nepriateľa svojej ríše. Je paradoxom, že jeho filozofia mala veľký vplyv na kresťanstvo. 

Vyrástol pod vplyvom Epiktéta a špecifickosť jeho filozofie ovplyvnila vzrastajúca kríza 

rímskej ríše. Stoicizmus v jeho podaní mal nábožensko-mystický charakter. Boh je pre 

neho prazákladom všetkého existujúceho, svetovým rozumom. Marcus Aurelius je 

známy aj tým, že prvú z dvanástich kníh svojho hlavného diela Ta eis heauton (ktorá 

sa rôzne prekladá: Myšlienky k sebe samému, alebo Hovory k sebe, alebo K sebe 

samému) napísal na území dnešného Slovenska na brehoch rieky Hron.160 V tomto 

diele sa autor predovšetkým zameriava na oblasť etiky, ale okrajovo aj na oblasť práva 

a to vtedy, keď uvažuje nad povinnosťami, ktoré má človek k sebe a k iným.  

Marcus Aurelius vychádzal z toho, že všetko pochádza z univerzálnej prírody – 

z jedného rozumu a práva - čo zabezpečuje jednotu vesmíru. Na základe tohto 

spoločného pôvodu všetky bytia, zvlášť tie, ktoré sú vyššie a sú obdarené rozumom, 

ako človek, majú sa mať radi a vzájomne si pomáhať, ako prirodzení bratia a osudoví 

                                                 
159 Porovnaj EPITTETO, Le Diatribe e i Frammenti, IV, 1, 22. 
160 V rokoch 172 až 174 cisár Marcus Aurélius osobne viedol vojenskú výpravu proti Markomanom 
a Kvádom, ktorí sídlili na území dnešného Slovenska. Cisár táboril v Carnunte (dnešný Petronell v Rakúsku) 
a niekoľko krát s rímskymi légiami prekročil Dunaj.  
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druhovia, teda ako družné bytia. Je to preto, lebo jeden životný princíp bol rozdelený 

medzi všetkých žijúcich, a jeden racionálny princíp bol ďalej rozdeľovaný medzi všetky 

rozumové bytia. Na báze racionality všetci ľudia sú „spojení zväzkami príbuzenstva, 

majú účasť na tej istej mysli a tom istom božskom pôvode“.161 Racionálny princíp je 

teda dôvodom existencie zväzku príbuznosti medzi všetkými ľuďmi. „Všetci sme údmi, 

nie jednoduchými časťami systému rozumových bytí“162 a „sme zrodení na to, aby sme 

spolupracovali jeden s druhým“.163 Preto ak niekto z ľudí koná nespravodlivo, je 

bezbožníkom, lebo sa dopustil výslovnej svätokrádeže namierenej proti 

najuctievanejšiemu z božstiev.164 Vesmírna myseľ miluje spoločenstvo.165 

Marcus Aurelius vo svojich úvahách prirovnáva každého jednotlivého človeka 

k údu toho istého tela. A preto každý človek má povinnosť spolupracovať s ostatnými 

na spoločnom dobre, v opačnom prípade robí zle. Ak sa človek odlúči od iných ľudí, 

oddiali sa aj od celého spoločenstva svojich blízkych166 a je ako rebel alebo otrok na 

úteku, ktorý porušil zákon prírody.167 Univerzálna príroda vytvorila rozumové bytia 

preto, aby si vzájomne pomáhali a ten, „kto poruší takýto poriadok, je nespravodlivý 

a ako taký je ničomný“.168 

Uvedomuje si skutočnosť, že všetci ľudia majú spoločný pôvod, že medzi mini 

existuje akési univerzálne bratstvo a solidarita a že inteligencia je spoločná všetkým 

ľuďom. „Ak je nám všetkým inteligencia spoločná, tak aj rozum, na základe ktorého 

sme rozumní, je nám spoločný. Ak je to pravda, tak aj rozum, ktorý nariaďuje čo sa má 

a čo sa nemá konať, je nám spoločný. Preto taktiež zákon je nám spoločný. Preto sme 

spoluobčanmi. Preto my všetci máme účasť na druhu občianskej vlády. Preto svet je 

ako jedna obec“.169 Marcus Aurelius sa preto považuje nielen za rímskeho občana, ale 

predovšetkým za občana sveta, lebo je človekom: „Civitas et patria mihi ut Antonio 

Roma, ut homini mundus“.170 

 

Záver 

V období vyvrcholenia dokonalosti filozofie v starom Grécku občania 

prejavovali živý záujem o veci verejné a lásku k vlasti. Keď v roku 338 pred n. l. 

                                                 
161 MARCO AURELIO, Ricordi, II, 1. 
162 Ibidem, VII, 13. 
163 Ibidem, II, 1; porovnaj. MARCO AURELIO, Ricordi IV, 3; VIII, 56. 
164 Porovnaj MARCO AURELIO, Ricordi, IX, 1. 
165 Ibidem, V, 30. 
166 Túto myšlienku prevzal Marcus Antonius od Ciceróna (De Republica, III, 22, 33) 
167 Ibidem, X, 25. 
168 Ibidem, X, 1. 
169 Ibidem, V, 4. 
170 Ibidem, VI, 44. 
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macedónsky kráľ Filip II. v Cheronei porazil Grékov, začal sa koniec slávy gréckej 

štátnosti a môžeme konštatovať, že aj starej gréckej filozofie. Po dlhých peripetiách 

v roku 197 pred n. l. sa Rimania zmocnili gréckych krajov a z Grécka si vytvorili rímsku 

provinciu Achajsko, ktoré už navždy ostalo politicky bezvýznamným územím. S pádom 

mestskej štátnosti padli aj náboženské a politické ambície Grékov a teda prestal 

záujem o veci verejné. Tieto skutočnosti ovplyvnili aj zameranie filozofie, ktorá sa 

skoncentrovala do oblasti etiky s antropologickým pohľadom na svet. V strede takejto 

filozofie sa ocitá človek, ktorý je akoby obyvateľom veľkého mesta a bez vzťahov 

k vymedzenej vlasti. Grécki myslitelia vytvorili filozofiu, ktorá sa odkláňa od metafyziky 

a prikláňa sa k etike. Ideálom tohto prúdu, ktorý sa rozvíjal v rozpätí od Aristotelovej 

smrti (322 pred n. l.) až do smrti Marca Aurelia (180 n. l.), je návrat k ľudskej 

prirodzenosti, ktorá je pevne zakotvená do kozmického poriadku. Celkové ladenie 

tohto obdobia je naturalistické a materialistické: človek je súčasťou veľkého sveta 

a jeho blaženosť spočíva v tom, aby v ničom nevynikal z priemeru vecí, aby splynul so 

všeobecným tokom, aby sa vyhýbal každému prejavu účasti na verejnom živote, ktorý 

spôsobuje v človeku len zmätok a nepokoj. Na tomto základe vyrástli filozofické školy 

stoikov, epikurejcov a skeptikov, z ktorých čerpali aj prví antickí rímski filozofi. V Ríme 

sa začína filozofické myslenie až vtedy, keď sa rímsky národ dostal do styku s gréckou 

kultúrou, čo sme konštatovali v úvode tejto časti.  

Filozofické myslenie starých Rimanov o prirodzenom práve a spravodlivosti je 

predovšetkým inšpirované gréckym stoicizmom. Je to najmä Cicero, ktorý od stoikov 

prevzal koncepciu prirodzeného práva a predstavil ju ako zákon, ktorý je prejavom 

božskej inteligencie v prírode, a ktorý platí absolútne, nezávisle na čase a priestore. 

Ľudia ho môžu poznať svojim rozumom, ale ho nemôžu meniť, a preto je základom 

i meradlom každého práva. Podstatou prirodzeného zákona je dokonalá rovnosť 

a spravodlivosť, lebo každému dáva to, čo mu patrí. Cicero dal myšlienke 

prirodzeného práva presnú racionálnu formuláciu, a tým ju urobil spôsobilou na to, aby 

sa vedome a chcene používala v právnickej praxi. 

Väčšina ostatných rímskych filozofov patriacich do stoickej školy prirodzené 

právo predstavovala buď prostredníctvom svojich názorov na otroctvo, alebo tak, že 

kládla dôraz na rovnosť medzi všetkými ľuďmi, na solidaritu, či na vzájomnú pomoc 

medzi ľuďmi. Príčinou uvedených názorov bola skutočnosť, že všetky rozumné 

stvorenia sú na základe prirodzenosti ako bratia alebo ako spoluobčania, ktorí patria 

do jednej veľkej obce, ktorou je svet. Odlišnú koncepciu práva mali nasledovníci 

Epikura (Lucretius Carus Quintus Horatius Flaccus), ktorí popreli to, že by sa 
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spravodlivosť mohla zakladať na prírode. Podľa nich sa spravodlivosť zakladá na 

dohode ľudí. 
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III. kapitola 

Právnici klasického obdobia a ich koncepcia 

prirodzeného práva 

 

 Právna veda dosiahla v Ríme najväčší rozkvet v tzv. klasickom období, ktoré 

sa časovo vymedzuje od konca 1. storočia pred n. l. do polovice 3. storočia n. l., to 

znamená v období, ktoré začína postupným zánikom republikánskeho štátneho 

zriadenia a trvá počas dominátu. Zjednodušene možno povedať, že vrcholné obdobie 

rímskeho práva, nazývané aj zlatým vekom rímskeho práva, nespadá do doby 

demokratického zriadenia rímskej republiky, ale do éry rozvinutého cisárstva, v ktorej 

pôsobia právnici vynikajúcej povesti a nemalého vplyvu. 

V istom zmysle sa zvykne konštatovať, že klasické rímske právo je hlavne 

dielom právnikov. To je, ale aj nie je pravda, lebo právnici neboli zákonodarci 

a nemohli vytvárať právne normy. Zákonodarnú aktivitu v tej dobe mal najmä cisár, 

resp. senát.171 Právnici mohli vytvárať nové právo len veľmi obmedzeným spôsobom 

a to v rámci „respondere ex autoritate principis“ (t. j. právo udeľovať dobrovzdania – 

právne rady – v mene cisára, alebo akoby so schválením cisára).172 Od čias Oktaviána 

Augusta právnici boli dosadzovaní na významné miesta v štátnom správnom aparáte 

(napríklad ako konsiliári – poradcovia; od čias Trajána aj ako stáli členovia cisárskej 

rady atď.). Najdôležitejšou činnosťou rímskych právnikov nebola ani tak tvorba práva, 

ako jeho interpretácia a jeho dôkladné a vedecké spracovanie. Títo právnici vykladali 

a vedecky spracovávali celý komlex právnych noriem civilného (ius civile), úradníckeho 

(ius honorarium), cudzineckého (ius gentium), a aj cisárskeho práva. Právne normy 

vykladali a rozvádzali do najposlednejších možných dôsledkov, zvažovali všetky 

eventuality a logické vyústenie noriem, skúmali vzájomné súvislosti medzi inštitúciami, 

bohato využívali analógiu na zdokonalenie procesnej ochrany, často krát kreatívne 

                                                 
171 Za principátu po odstránení ľudových zhromaždení sa senát vyjadroval k návrhom cisára. V skutočnosti si 
senát nedovolil na nich niečo meniť alebo ich neschváliť. Preto uznesenia senátu boli vlastne stanoviskom 
cisára a boli záväzné. To potvrdzuje aj Gaius: „Uznesenie senátu (senatusconsultum) je, čo senát prikazuje 
alebo stanovuje. A to dostáva silu zákona, hoci sa o tej veci diskutovalo “ (Gai Inst., I, 4). Gaius 
prostredníctvom týchto slov chcel pravdepodobne pripomenúť zmenu v postavení senátu voči cisárovi. 
172 Už od čias cisára Oktaviána Augusta možno pozorovať fenomén, ako sa princeps obklopoval právnikmi 
a ako sa snažil získať známych právnikov na svoju stranu tým, že im udeľoval rôzne privilégiá alebo čestné 
tituly. Napríklad obzvlášť dôležité bolo „respondere ex auctoritate principis“. Postupom času vzniklo 
presvedčenie, že zhodné stanovisko viacerých autorizovaných právnikov je záväzné a má silu zákona, 
pokiaľ mu neodporuje odlišný názor iných autorizovaných právnikov. Preto Gaius uvádza že, „dobrozdania 
(responsa) právnikov sú výroky a názory tých, ktorým bolo dané povolenie vytvárať právne pravidlá. Ak 
výroky ich všetkých sú jednotné, nadobúda to, na čom sa všetci zhodujú, silu zákona. Ak sa však nezhodujú, 
tak sudca má voľnosť riadiť sa tým výrokom, ktorým chce; a to je stanovené v reskripte cisára Hadriána“ (Gai 
Inst., I, 7). 
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rozvíjali niektoré princípy, ktoré boli obsiahnuté (alebo naznačené) v normách a týmto 

spôsobom vytvárali nové normy. Uvedená vedecká aktivita bola úzko zviazaná 

s praxou a pre prax. Na rozdiel od Grékov, Rimania málo filozofovali a nemali v obľube 

ani veľké zovšeobecňovania.173 

Napriek tomu, množstvo znamenitých rímskych právnikov pravdepodobne 

ovplyvnených aj grécko-rímskou filozofiou formulovalo pôsobivo krásne myšlienky 

týkajúce sa prirodzenosti a prirodzeného práva.174 Svedčia o tom pramene rímskeho 

civilného práva z obdobia cisárstva až do justiniánskej kodifikácie. Prevažuje názor, že 

spočiatku odvolávanie sa na ius naturale malo len rečnícky význam, neskôr aj sociálny 

význam a pod vplyvom kresťanstva aj ten náboženský. Až za cisára Justiniána sa 

pojem prirodzeného práva stal právnou kategóriou v tom zmysle, že v duchu etického 

zamerania (dobrého a spravodlivého) sa mala uberať zákonodarná a správna aktivita, 

ale aj súdna prax.  

Neskôr uvidíme, že rímski právnici často krát v praxi stotožňovali „ius naturale“ 

s „ius gentium“175 a taktiež s „bonum et aequum“ (dobrým a spravodlivým). 

V porovnaní s „bonum et aequum“, ktorého sa právnici dovolávali v záujme 

zdôvodnenia tradičnej sociálnej rovnováhy, prirodzené právo sa predstavovalo ako 

prostriedok vyššej spravodlivosti.176 

Na začiatku tejto časti je vhodné pripomenúť, že keď sa rímski právnici 

klasického obdobia odvolávali na „ratio naturalis“, tak čitateľ môže nadobudnúť 

klamlivý dojem, že prirodzené právo bolo v tomto období chápané ako právo, ktoré má 

transcendentný charakter a je pevne zasadené do rímskeho právneho poriadku. 

Takýto koncept ius naturale rímski právnici klasického obdobia nepoznali. Rímska 

právna veda klasického obdobia používala koncept prirodzeného práva takým 

spôsobom, že jeho schému (náčrt, podobu) prevzala z gréckej filozofie (presnejšie 

prostredníctvom rímskych rečníkov a filozofov) a cieľavedome ju prispôsobila 

potrebám právnej praxe. 

 Taktiež je dôležité si uvedomiť, že pri našom bádaní sa nemôžme vyhnúť i 

kritickému pohľadu na niektoré právne texty pripisujúce sa právnikom klasického 

obdobia (ktoré sú obsiahnuté najmä v Digestach), ktoré boli s najväčšou 

                                                 
173 Porovnaj KINCL, J. – URFUS, V. – SKŘEJPEK, M.: Římské právo, Praha : C.H. Beck, 1995, s. 29-30; 
LITEWSKI, W.: Jurysprudencja rzymska, Kraków : UJ, 2000, s. 104. 
174 Problematikou vplyvu stoicizmu na rímsku právnu vedu sa zaoberá napr. VANDER WAERDT, P. A.: 
Philosophical Influence on Roman Jurisprudence? The Case of Stoicims and Natural Law, ANRW, II, 36, 7, 
Berlin, 1994, s. 4851-4900. 
175 „Ius gentium“ sa prekladá do slovenčiny dvoma spôsobmi: a) právo národov; b) právo medzi národmi. 
176 Porovnaj REBRO, K. - BLAHO, P.: Rímske právo, Bratislava; Trnava : Iura Edition, 2003, s. 65-66; 
BĚLOVSKÝ, P.: Profesionalizace právnického stavu za římské republiky a císařství, in: SKŘEJPEK, M. 
a kolektiv: Právnický stav a právnické profese v minulosti, Praha : Havlíček Brain Team, 1997, s. 47-48. 
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pravdepodobnosťou interpolované už v poklasickom177 a najmä justiniánskom období 

a takto boli vložené do justiniánskej kodifikácie. Preto niektoré úryvky pripisujúce sa 

klasickým právnikom (ktoré sú objektom nášho výskumu) s najväčšou 

pravdepodobnosťou nie sú originálne. Ak by sme tento kritický pohľad zámerne 

opomenuli, ostali by sme len pri dogmatickom výklade prameňov, čo však nie je 

nepostačujúce na odhalenie pravdivej koncepcie ius naturale.178 

 

Koncepcia ius naturale pozostáva z dvoch pojmov: ius a natura. V prvom rade 

je dôležité si uvedomiť skutočnosť, na akú realitu sa rímski právnici odvolávali, keď 

hovorili o práve (ius). Je známe, že Rimania, ako národ so silne vyvinutým zmyslom 

pre skutočnosť a konkrétne fakty, neobľubovali filozofické špekulácie a abstraktné 

myslenie. Rimania utekali od abstrakcie, nesnažili sa o prílišné ukotvenie základných 

konceptov, veľmi zriedka sa uchyľovali k definíciám179 a nevenovali veľkú pozornosť 

technickej terminológii, ktorá by zodpovedala kriticky vypracovaným konceptom.180 

Z tohto dôvodu aj samotný pojem práva („ius“) sa v prameňoch klasického obdobia 

vyskytoval v rôznych významoch, ktoré sa nedajú zosúladiť do jednotnej 

a vyčerpávajúcej koncepcie. Zjednodušene povedané, klasickí právnici termín „ius“ 

používali v širokom rozpätí. Od myšlienky poriadku vzťahujúceho sa na normy 

spoločenského života, cez myšlienku prameňa noriem a inštitútov, cez myšlienku 

usmernenia, ktorú pre konkrétny prípad vyniesol súdny orgán, cez myšlienku miesta, 

v ktorom sa vyslovuje magistrátska jurisdikcia a nakoniec až po myšlienku 

subjektívnej situácie, ktorú uznáva právny poriadok. Jedná sa o rozdielne významy, 

ktoré sa ťažko dajú skĺbiť do všeobecnej definície, ale ktoré sa zbiehajú z rôznych 

polôh do jednej reality. Táto realita vyjadrená termínom „ius“ poukazovala na poriadok 

v spoločenskom živote, ktorý mohol autoritatívne nariadiť príslušný spoločenský orgán, 

ktorý bol na to určený. 

                                                 
177 Výskumy právnych romanistov (najmä po II. svetovej vojne) poukazujú na skutočnosť, že množstvo 
„neklasických miest“ v klasických textoch nie sú dielom až právnika Triboniána a jeho spolupracovníkov, ale 
že zmeny boli zrealizované už oveľa skôr, a to v poklasickom období.  
178 Zmeny klasických textov (interpolácia alebo inak nazývané aj pojmom „emblemata Triboniani“) do istej 
miery znižujú historickú hodnotu Justiniánovej kodifikácie, lebo uvedené texty nepoznávame v pôvodnej 
podobe. Z druhej strany tieto zmeny boli nutné preto, aby vznikol zborník platného práva, bez ktorého by 
sme o jurisprudencii klasického obdobia vedeli veľmi málo. Bol to osvedčený právnik Tribonián, pod ktorého 
vedením sa úryvky z klasických textov modernizovali a tak prispôsobovali potrebám VI. storočia. 
179 Napríklad Iavolenus vyzýval k zdržanlivosti voči právnym definíciám: „Každá definícia v civilnom práve je 
nebezpečná, lebo len zriedka ju nemožno vyvrátiť“ (D. L, 17, 202). K rovnakej zdržanlivosti voči regulám 
vyzýval aj Paulus: „Nech sa z reguly nevyvodzuje právo, ale z práva, ktoré je, nech sa robí regula“ (D. L, 17, 
1). 
180 Porovnaj BURDESE, A.: Il concetto di ius naturale nel pensiero della giurisprudenza classica, in: Rivista 
italiana per le scienze giuridiche 8 (1954) s. 409. 
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Klasická jurisprudencia, keď používala termín „ius“, tak ho rôznymi spôsobmi 

dávala do súvisu s tým, čomu dnes hovoríme pozitívne právo, teda s poriadkom, ktorý 

nachádzal svoju konkrétnu realizáciu v sociálnom prostredí a ktorý kládol veľký dôraz 

na procesnú ochranu takého práva. 

Pokiaľ sa týka kvalifikácie pojmu „ius“ smerom k „ius naturale“, tak z textov 

klasického obdobia vyplýva, že koncepcia prirodzeného práva oscilovala medzi ideou, 

ktorá má normatívny charakter a medzi ideou tzv. subjektívnej situácie, ktorá je 

uznaná týmto objektívnym poriadkom. Jedná sa o dve koncepcie, ktoré nie sú zhodné, 

ale medzi ktorými je zároveň úzky vzťah, čo potvrdili Rimania tým, že jeden a ten istý 

termín „ius“ (a tým aj ius naturale) používali nezávisle v obidvoch významoch. Inými 

slovami povedané, sme na začiatku historickej problematiky vzťahu medzi právom 

v objektívnom zmysle (právnym poriadkom) a právom v subjektívnom zmysle.181 

 

V súvislosti s prirodzeným právom je taktiež extrémne dôležité vedieť, čo si 

klasickí rímski právnici predstavovali pod pojmom „príroda“ (natura). Jedná sa o pojem, 

ktorý sa vyskytuje v prameňoch aj v takých podobách ako napríklad „naturaliter“ a 

„naturalis“. Pojem príroda nie je pojmom technického rázu ako je to v prípade pojmu 

ius, ale dotýka sa fenoménov a tiež aj mimoprávnych hodnotení, ktoré právnici brali 

do úvahy najmä v prípade interpretácie práva a ktoré následne prijali na seba 

normatívne kritériá. Môžeme preto tvrdiť, že spravidla ako prirodzené boli označované 

podstatné alebo normálne vlastnosti ľudí a vecí. Za prirodzené sa považovali aj 

fenomény, ktoré existovali vo faktickej realite, alebo boli produktom nemeniteľných 

fyzických zákonov. Za prirodzené sa spravidla považovali aj také situácie, ktoré na 

prvý pohľad predstavovali normálne a rozumné usporiadania ľudských záujmov.182  

 Je logické, že každé právo, ktorého podstatou je usmerňovanie poriadku 

v spoločenskom živote, nutne musí prísť do styku s takou realitou, do ktorej vstupovali 

fenomény a situácie, ktoré Rimania označovali ako prirodzené a ktoré Rimania spájali 

s veľmi pružným pojmom – „natura“. Preto rímska právna veda v procese interpretácie 

a tvorby práva (hlavne ius civile a ius gentium) veľmi elasticky používala termín 

„natura“ a to tak, že ho dokázala spojiť s normatívnymi kritériami. Aktivitou rímskych 

právnikov pojem „príroda“ (aj s jeho rôznymi významami) získal na dôležitosti v oblasti 

práva. Konkrétny proces rozvoja a formácie rímskeho práva, ktorý sa uskutočňoval 

                                                 
181 Porovnaj ARANGO-RUIZ, V.: Istituzioni di diritto romano, Napoli : Casa editrice Dott. Eugenio Jovene, 
2006, s. 21-23. 
182 Porovnaj LEVY, E.: Natural law in Roman thought, in: Studia et documenta historiae et iuris 15 (1949) s. 
7. 
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prostredníctvom právnej vedy ale tiež aj prétorov, priniesol to, že sa v rímskom práve 

vytvorili také skutočnosti, ktoré sa vzťahujú tak na právo, ako aj na prírodu. Rimania 

dospeli k tomu, že spolu pevne spojili ideu práva a ideu prírody, čím vytvorili jeden 

pojem prirodzeného práva. Veľkú úlohu v tomto procese zohrala normotvorná aktivita 

prétorov, v ktorej sa často krát museli opierať o tzv. naturalis eaquitas.  

 Je na škodu veci, že dnes už nemôžeme podrobnejšie zistiť, ako sa v Ríme 

vyvíjal pojem prirodzeného práva. Isté je to, že koncepcia prirodzeného práva bola 

dielom gréckej filozofie (predovšetkým stoickej), v Ríme bola dosť známa rétorom 

a filozofom a medzi inými Cicero a Seneka ju hojne používali. Ostáva otázne, do akej 

miery filozofická koncepcia ius naturale vplývala na rímskych právnikov klasického 

obdobia. Niektoré texty sa výslovne vzťahujú na ius naturale, iné sa len odvolávajú na 

právny význam pojmu natura bez toho, aby sa vyslovene zmienili o ius naturale. 

Prikáňame sa k hypotéze uznávaného profesora rímskeho práva na Právnickej fakulte 

Univerzity v Padove Alberta Burdese, ktorý je presvedčený, že keď sa zoberú do 

úvahy praktický duch a nezávislosť myšlienok, s ktorými rímska jurisprudencia plnila 

v konkrétnostiach svoje poslanie, tak to boli predovšetkým praktické problémy, ktoré 

donútili rímskych právnikov použiť koncepciu prirodzeného práva a to tým spôsobom, 

že si z myšlienok filozofie vypožičali terminologickú schému, ktorú potom oddelili od jej 

pôvodného a podstatného obsahu a celkom nezávisle – od autora k autorovi, od školy 

k škole – ju aplikovali v praxi.183 

Neskôr uvidíme, že pojem „príroda“ sa vyskytuje v prameňoch klasického 

oddobia vo viacerých významoch, medzi ktorými je ťažko zbadať presné hranice 

odlišnosti. Pojem „natura“ bol zaradený do týchto prameňov preto, aby pomohol: 

a) právne vymedziť určité faktické situácie; 

b) motivovať princípy; 

c) klasifikovať „a posteriori“184 niektoré právne inštitúty. 

Zvláštnu pozornosť si zasluhuje výraz „naturalis ratio“, ktorý sa do slovenčiny 

prekladá ako prirodzený poriadok alebo prirodzený rozum a ktorý sa chápe ako nejaký 

výpočet, ktorý je urobený na základe prirodzenosti vecí a prirodzenosti sociálnych 

vzťahov. Z „naturalis ratio“ sa odovodzovali právne inštitúty a princípy. Z „naturalis 

ratio“ vyrástla kategória tzv. ius gentium a to tým spôsobom, že sa v spoločenskom 

živote, ktorý je rovnaký u všetkých civilizovaných národov, poukazovalo na „natura 

                                                 
183 Porovnaj BURDESE, A.: Il concetto di ius naturale nel pensiero della giurisprudenza classica, in: Rivista 
italiana per le scienze giuridiche 8 (1954) s. 412-413. 
184 „A posteriori“ = z neskoršieho (t. j. z účinku, následku; príčinu poznávať až z následku, zo skúsenosti, 
dodatočne). 
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rerum“. V neposlednom rade je potrebné si uvedomiť aj to, že príroda ako taká 

stanovila pre človeka isté hranice, ktoré nemôže prekročiť žiadna autorita 

s právotvornou mocou, čo vyjadril Celsus týmito slovami: „quae rerum natura 

prohibentur, nulla lege confirmata sunt“ (čo zakazuje prirodzenosť, to nemôže prikázať 

nijaký zákon D. L, 17, 188). 

 V prameňoch môžeme nájsť množstvo textov odvolávajúcich sa na prírodu 

(natura) alebo na prirodzený rozum (naturalis ratio), ale textov, ktoré by výslovne 

spomínali prirodzené právo (ius naturale) alebo prirodzené práva (iura naturalia) nie je 

až tak veľa. 

 

3.1 Gaius (2. stor.) 

 Je záhadnou postavou právnych dejín, o ktorej nemáme veľa určitých správ. 

Dátum jeho narodenia a smrti nie je nám známy. Vieme, že žil niekedy v druhom 

storočí po Kristovi za vlády cisárov Antonína Pia a Marka Aurélia. Nezastával verejné 

funkcie, ani mu nebolo udelené „ius respondendi“. Gaius medzi svojimi súčasníkmi 

a neskoršími právnikmi nebol známy, hoci napísal veľké množstvo právnických diel 

(asi 120 – 150 kníh). Uznania sa mu dostalo až v ďalších storočiach. Gaia preslávila 

najmä jeho učebnica známa ako Institutiones (Základy), ktorej exemplár bol objavený 

až v roku 1816 vo Veronskej kapitulskej knižnici. Gaiove spisy si v praxi udržiavali 

veľkú popularitu najmä vďaka prehľadnému a ľahko prístupnému štýlu. Cisár Justinián 

ho radil do kategórie najváženejších právnických autorít a preto ho nazýval „noster 

Gaius“ - náš Gaius. Napriek tomu je nutné konštatovať, že Gaiova tvorba nie je celkom 

pôvodná a tak ho niektorí romanisti (ako napríklad Jaromír Kincl) nezaraďujú medzi 

prvotriednych rímskych právnikov.185  

 Gaius hneď na začiatku svojich Inštitúcií rozlišuje dva druhy práva: občianske 

právo (ius civile) a právo národov (ius gentium): 

„Všetky národy, ktoré sa riadia zákonmi a obyčajmi, užívajú 

dielom svojho vlastného, dielom všetkým ľuďom spoločného 

práva. Lebo to, čo si ako právo nejaký národ sám pre seba 

stanoví, je jeho vlastným (právom) a nazýva sa občianske 

právo, ako právo vlastnej obce. To však, čo pre všetko 

ľudstvo stanoví (sám) prírodný poriadok, je rovnako 

                                                 
185 Porovnaj KINCL, J. – URFUS, V. – SKŘEJPEK, M.: Římské právo, Praha : C.H. Beck, 1995, s. 32. 
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zachovávané všetkými a nazýva sa „právo národov“, ako 

právo, ktoré užívajú všetky národy“ (Gai Inst., I, 1).186 

 Skôr ako budeme výslovne pojednávať o prirodzenom práve, je nutné objasniť 

koncept práva národov (ius gentium), o ktorom sa výslovne Gaius zmieňuje 

v horeuvedenom texte a ktorý veľmi úzko súvisí s prirodzeným právom (ius naturale). 

Až dve storočia po Cicerónovi nám Gaius zanecháva precíznu formuláciu konceptu ius 

gentium. Na rozdiel od Ciceróna, ktorý bol viac filozofom než právnikom a ktorý ius 

gentium vnímal hlavne v abstraktom zmysle, Gaius prichádza s konkrétnym 

konceptom ius gentium, ktorý je jasne oddelený od konceptu ius civile. Ius gentium je 

právo, ktoré platí pre všetky národy. Ius civile je zasa také právo, ktoré výlučne 

zaväzuje len rímskych občanov. Čiže ius gentium je právo, ktoré platí tak v Ríme ako 

aj u všetkých národov, lebo jeho fundamentom je naturalis ratio. 

 Ako sme mohli vidieť v predchádzajúcej časti, Cicero odlišoval ius gentium 

nielen od ius civile, ale aj od ius naturale. Podľa Cicera ius gentium bolo právo, ktoré 

skutočne a efektívne platilo pre všetky národy, ale ius naturale bolo právo, ktoré by 

malo platiť pre všetky národy. Ius gentium predstavovalo niečo konkrétne, kým ius 

naturale niečo abstraktné. Pre právnika Gaia právo, ktoré by malo platiť pre všetky 

národy nemá až taký význam a preto Gaius prirodzenému právu v tomto ohľade 

nepripisuje veľký význam. 

Pre Gaia ako právnika majú význam len tie normy, ktoré reálne zaväzujú 

v právnom poriadku. Preto Gaius hovorí len o dvoch druhoch práva a vo svojej 

učebnici Institutiones neuvádza ako samostatnú existenciu kategóriu prirodzeného 

práva. Z „gaiovských“ textov vyplýva skutočnosť, že fundament ius gentium je v tzv. 

naturalis ratio (prirodzenom rozume, prirodzenom poriadku), kým základ ius civile je 

v špecifickej vôli jednotlivého národa. 

Je nutné dať do pozornosti tú skutočnosť, že Gaius v texte nehovorí 

všeobecne o celom ľudstve, ale obmedzuje sa len na civilizované národy, teda na 

také, ktoré sa riadia zákonmi a obyčajmi („qui legibus et moribus reguntur“). Týmto sú 

z konceptu ius gentium vylúčené národy, ktoré ešte nedospeli k takému 

spoločenskému životu, ktorý je regulovaný normami. Z horeuvedeného textu tiež 

vyplýva, že Gaius pri charakteristike ius gentium dáva do pozornosti dva prvky. To 

znamená, že výslovne sa zmieňuje o tom, že nejaká norma platí pre všetky národy 

alebo že norma pochádza z prirodzeného rozumu (naturalis ratio). Tieto dva elementy 

                                                 
186 Je užitočné poznamenať, že táto úvodná časť sa nenachádza v tzv. veronskom rukopise. Táto časť je 
doplnená na základe Gaiovho textu z Digest (D. I, 1, 9), ktorý bol taktiež včlenený do Justiniánskych Inštitúcií 
(Iust. Inst., I, 2, 1). 
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nemožno vnímať oddelene v tom zmysle, že sú od seba nezávislé, ale je nutné ich 

vnímať ako dva rôzne aspekty jednej a tej istej reality. Gaius takýmto spôsobom 

predstavil dva uhly pohľadu na jedno a to isté ius gentium, ktoré sú vnútorne a teda 

nutne previazané. Prvý pohľad možno nazvať konkrétnym a druhý abstraktným. 

Previazanosť sa dá vyjadriť aj tak, že normy ius gentium sú také, ktoré platia pre 

všetky národy, pretože majú pôvod (vychádzajú) v prirodzenom rozume. 

Ako uvidíme vzápätí, Gaius pri kvalifikovaní rôznych právnych inštitútov 

s ohľadom na ius gentium nepoužíva jednotné kritérium, ale na jednom mieste raz 

zvýrazňuje konkrétny aspekt, inokedy zas abstraktný aspekt. Napríklad právny vzťah 

medzi otrokmi a pánmi Gaius zaraďuje do oblasti ius gentium a predstavuje ho teda 

z konkrétneho uhla pohľadu: „otroci sú podriadení právomoci pánov; táto právomoc má 

svoj pôvod v ius gentium: u všetkých národov bez rozdielu môžeme totiž pozorovať, že 

pánom prislúcha nad otrokmi právo života a smrti; a čokoľvek sa nadobúda skrze 

otroka, to sa nadobúda pre pána“ (Inst. I, 52). 

Ale právne vzťahy týkajúce sa napríklad moci rodičov nad deťmi (Gai Inst., I, 

55)187 alebo moci manžela nad manželkou – manus - (Gai Inst., I, 108)188 Gaius 

zaraďuje do kategórie „ius proprium civium romanorum“, teda do oblasti civilného 

práva. 

Inštitút poručníctva (tutela), ktorým sa zabezpečovala starostlivosť nad 

nedospelými, Gaius zaraďuje do oblasti „ius omnium civitatium“ a to tým spôsobom, že 

zdôrazňuje tak aspekt konkrétny ako aj aspekt abstraktný tohto inštitútu: Gai Inst., I, 

189: 

„že sú nedospelí podrobení poručníctvu, je spoločné 

právnym poriadkom všetkých obcí. Lebo odpovedá 

prirodzeným zásadám, že ten, kto nie je hotového veku, je 

riadený poručníctvom druhého“.189 

 Prichádzame teda k záveru, že Gaius niektoré právne inštitúty, ktoré patria do 

oblasti ius gentium, predstavuje z konkrétneho uhla pohľadu, iné zasa z abstraktného 

aspektu, ktorý je založený na tzv. naturalis ratio. V súvislosti s týmto abstraktným 

pohľadom je nutné poukázať na to, ako Gaius – právnik - vnímal kategóriu aj tzv. 

                                                 
187 „V našej právomoci sú ďalej naše deti, ktoré sme splodili v riadnom manželstve. Je to právo vlastné 
rímskym občanom: lebo sotva sa nájdu ľudia, ktorí by nad svojimi deťmi mali takú právomoc, akú máme my. 
Prehlásil to tiež božský Hadrián v edikte, ktorý vydal o tých, kto sa u neho pre seba a pre svoje deti 
uchádzali o rímske občianstvo“. 
188 „Pozrime sa teraz na (postavenie) tých osôb, ktoré sú v našej manželskej moci. A je to právne postavenie 
vlastné len rímskym občanom“. 
189 Je zaujímavé, že na poručníctvo žien, ktoré sú v tzv. hotovom veku, (perfectae aetatis) sa nevzťahuje 
žiadny dôvod - ratio (Gai Inst., I, 190), lebo „u cudzincov nie sú ženy v poručníctve tak, u nás“ (Gai Inst., I, 
193). 
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prirodzeného práva. Tu vzniká otázka, do akej miery Gaius stotožňoval ius gentium 

s ius naturale? V jeho Inštitúciách sú také texty, v ktorých sa výslovne zmieňuje aj 

o prirodzenom práve. 

 Podľa nášho názoru odpoveď na túto otázku výstižne podáva Carlo Lombardi, 

ktorý tvrdí, že z obsahového hľadiska sú ius gentium a ius naturale identické. Ius 

gentium sa od ius naturale odlišuje len na základe uhla pohľadu, pomocou 

ktorého sú jednotlivé normy alebo jednotlivé právne inštitúty vyjadrené. Ak sú právne 

normy vyjadrené z konkrétneho uhla pohľadu, (t. j., že v normách je výslovná zmienka 

o tom, že ony platia pre všetky národy), tak ich možno zaradiť do kategórie ius 

gentium. Ak sú formulované z abstraktného aspektu, (t. j., že v normách je zmienka 

o ich pôvode z naturalis ratio), tak ich možno zaradiť do kategórie prirodzeného 

práva.190 Je isté, že tento dvojitý uhol pohľadu na jednu a tú istú právnu realitu je 

založený na predchádzajúcom filozofickom poňatí práva, ktoré výslovne a jasne 

odlišovalo ius gentium od ius naturale, ako to odlišoval Marcus Tullius Cicero. 

 Tieto skutočnosti môžeme ilustrovať na niektorých konkrétnych textoch 

z Gaiových Inštitúcií, ktoré napríklad hovoria o spôsoboch nadobudnutia vlastníctva: 

Napríklad Gai Inst., II, 65: 

„[...] niektoré veci sú scudzované podľa práva prirodzeného: 

tie, ktoré sa scudzujú tradíciou. Niektoré (sú scudzované) 

podľa práva občianskeho: lebo právo na mancipáciu, in iure 

cesiu a vydržanie je vlastné (len) rímskym občanom“. 

V texte sa neuvádza rozdiel medzi ius gentium a ius civile, ale medzi ius 

naturale a ius civile. Je to preto, lebo Gaius pri rozlišovaní spôsobu nadobudnutia 

vlastníckeho práva zvýrazňuje viac abstraktný uhol pohľadu ako ten konkrétny. 

V ďalších častiach Gaius ešte viac zvýrazňuje abstraktný pohľad: 

Gai Inst., II, 66: „podľa prirodzeného práva nenadobúdame 

len tie (veci), ktoré sa skutočne stavajú našim vlastníctvom 

tradíciou, ale aj tie, ktoré získame okupáciou, (a síce) preto, 

lebo nikomu nepatrili: ako všetko, čo sa chytá na zemi, v mori 

či na nebi“. 

 

                                                 
190 Porovnaj LOMBARDI, G.: Sul concetto di „ius gentium“, Roma : Istituto di Diritto Romano, 1947, s. 128-
130. 
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Gai Inst., II, 69: „z prirodzeného dôvodu (podľa prirodzeného 

práva) sa stáva našim vlastníctvom tiež to, čo je zabrané 

nepriateľom“. 

 

Gai Inst., II, 70: „podľa toho (prirodzeného) práva sa stáva 

našim vlastníctvom aj to, čo nám pribúda ako naplavenina 

[...]“. 

 

Gai Inst., II, 73: „okrem toho sa podľa prirodzeného práva 

stáva našim vlastníctvom to, čo niekto postaví na našom 

pozemku, (a to) i keby staval pre seba: pretože povrch 

ustupuje pozemku“. 

 

Gai Inst., II, 79: „zásady prirodzeného práva sa (však) 

vyhľadávajú aj pri zmene podstaty. Tak ak vyrobíš z mojich 

hrozien alebo olív alebo klasov víno alebo olej alebo obilie, 

objaví sa otázka, či to víno alebo olej alebo obilie je mojim 

alebo tvojim vlastníctvom. Alebo ak vyrobíš z môjho zlata 

alebo striebra nejakú nádobu, alebo ak zhotovíš z mojich 

dosiek loď alebo skriňu alebo stoličku [...]. Niektorí (právnici) 

sa domnievajú, že je potrebné k látke a podstate, tj. že 

zrejme tomu, komu patrí látka, má patriť aj vec, ktorá bola 

vyrobená [...]“. 

 Texty Gaiových Inštitúcií ilustrujú skutočnosť, že obidve kategórie práva ius 

gentium a ius naturale sú identické pokiaľ ide o ich obsah. Rozdielnosti sa prejavujú 

len v konkrétnych prípadoch, ak: a) je v norme zvýraznený aspekt, ktorý vyjadruje 

zhodu s naturalis ratio, tak je vhodné hovoriť o prirodzenom práve; b) je v norme 

zvýraznený aspekt, ktorý zvýrazňuje skutočnosť, že norma platí u všetkých národov, 

tak je vhodné hovoriť o ius gentium. 

 Z toho čo sme povedali vyplýva, že Gaius mal koncept prirodzeného práva 

presne vymedzený a chápal ho ako kategóriu, ktorá „objíma“ určité normy a určité 

právne inštitúty. Je nutné však spomenúť, že do tohto konceptu nespadá situácia, 

ktorú opisuje Gaius v nasledovnom fragmente: 

„agnáti sú potom tí, ktorí sú spojení pokrvným 

príbuzenstvom, sprostredkovaným osobami mužského 
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pohlavia, teda pokrvní z otcovej strany, napríklad brat 

narodený z toho istého otca, bratov syn či vnuk z tohto 

(syna), ďalej strýko z otcovej strany a syn strýka a vnuk 

z tohto (syna). Naproti tomu tí, ktorí sú spojení pokrvným 

príbuzenstvom, sprostredkovaným osobami ženského 

pohlavia nie sú agnátmi, podľa prirodzeného práva sú však 

príbuzní inak“ (Gai Inst., I, 156). 

 Z uvedeného fragmentu vidieť, že výraz prirodzené právo sa nevzťahuje na 

kategóriu právnych noriem alebo právnych inštitútov, ale na faktické puto, ktoré je 

svojou povahou prirodzené a ktoré je postavené oproti zväzku, ktorý je zasa 

právnej povahy. V tomto špecifickom prípade nenachádzame zhodu medzi 

prirodzeným rozumom (naturalis ratio) a hypotetickým inštitútom kognácie 

prirodzeného práva. V tomto prípade nachádzame reálnu prítomnosť prirodzeného 

rozumu v oblasti faktu. Naturalis ratio kvalifikuje fakt pokrvného puta ako ius naturale 

alebo ako prirodzené puto. V Gaiových Inštitúciách prídavné meno „naturalis“ 

(prirodzený, prirodzená, prirodzené, prirodzení) má teda aj význam faktický, ktorý 

nemožno opomenúť. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť Gaiove texty hovoriace o: 

„parentes naturales“191, „filii naturales“,192 „liberi naturales“,193 ktoré poukazujú na tých, 

ktorí sú fakticky rodičmi alebo deťmi určitých osôb. 

 Výraz ius naturale miestami nadobúda v Gaiových Inštitúciách teda aj hodnotu 

tzv. „faktického puta“: 

Gai Inst., I, 158: „zatiaľ však právo agnácie sa ruší 

kapitisdeminuciou, právo kognácie (pokrvenstva) sa týmto 

spôsobom nemení, pretože občiansko-právny dôvod môže 

zrušiť občianske práva, prirodzené práva však zrušiť 

nemôže“. Z uvedeného textu vyplýva, že civilným právam 

prináleží hodnota občianskych zväzkov, ktoré sú založené na 

                                                 
191 Gai Inst., II, 137: „z tohto dôvodu z druhej strany platí, že vo vzťahu k prirodzenému ascendentovi sú 
zahrňované do počtu cudzích osôb tak dlho, dokiaľ zotrvávajú v adoptívnej rodine. Ak ich však adoptívny 
otec emancipuje, potom začnú byť v takom postavení, v akom by boli, keby ich emancipoval ich sám 
prirodzený otec“. 
Gai Inst., III, 31: „taktiež deti, ktoré žijú v adoptívnej rodine, povolávajú sa k pozostalosti po prirodzených (tj. 
pokrvných) príbuzných v tom istom stupni“. 
192 Gai Inst., I, 19: „riadny dôvod prepustenia (na slobodu) je potom napríklad ten, keď niekto pred komisiou 
prepúšťa rodného syna či dcéru, alebo brata či sestru, alebo otroka, ktorého chce mať ako prokurátora, 
alebo otrokyňu, ktorú si chce vziať za manželku“. 
Gai Inst., II, 136: „adoptívne deti, pokiaľ zotrvávajú v adopcii, majú postavenie prirodzených detí [...]“. 
193 Gai Inst., I, 104: „ženy však v žiadnom prípade nemôžu adoptovať, pretože ani (svoje) prirodzené deti 
nemajú v právomoci“. 
O prirodzených deťoch prepustencov v súvislosti s dedením porovnaj Gai Inst., III, 40, 41. 
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práve. Prirodzeným právam zasa prináleží hodnota 

prirodzených pút, ktoré sú založené na prírode“. 

 Je potrebné spomenúť ešte jeden významný text z Gaiových Inštitúcií, ktorý sa 

týka naturálnych obligácií a ktorý je jedinečný v tom, lebo sa nachádza mimo 

justiniánskej kompilácie: 

Gai Inst., III, 119a: „fideiussor sa naproti tomu môže pripojiť 

ku všetkým obligáciám. To znamená, nech už by obligácie 

boli uzavreté vecou alebo slovami alebo zápisom alebo (len) 

súhlasom. A nezáleží ani na tom, či obligácia, ku ktorej sa 

pripája, je (obligácia) civilná či naturálna. Zaväzuje sa 

dokonca aj za otroka [...]“. 

 Tento Gaiov text je dôležitý najmä z hľadiska poukázania na pojmový význam 

výrazu „naturálna obligácia“ („obligatio naturalis“). Podobne, ako v predchádzajúcich 

prípadoch, aj v tomto texte význam prídavného mena „naturálna“ („naturalis“) by sa 

podľa nášho názoru mal v kontexte Gaiových Inštitúcií kvalifikovať slovom „faktická“. 

 V Gaiových Inštitúciách môžeme teda vidieť kontrapozíciu dvoch kategórií 

zväzkov: 

a) oproti mocenskoprávnemu vzťahu, ktorý Rimania nazývali „agnatio“ stojí 

prirodzený (pokrvný) vzťah, ktorý Rimania nazývali „cognatio“; 

b) oproti vzťahu „právnej filiácie“ stojí vzťah „prirodzenej filiácie“; 

c) oproti „civilnej obligácii“, ktorú občianske právo uznávalo a ochraňovalo, je 

postavená „obligácia naturálna“, ktorá vznikla faktickou cestou a teda je 

záväzkom existujúcim vo fakte aj napriek tomu, že právny poriadok ju 

neuznával, alebo ju uznával len čiastočne. 

Preto keď Gaius hovoril o naturálnej obligácii, tak sa vôbec neodvolával na 

nejakú hypotetickú naturálno-právnu obligáciu alebo na obligáciu práv národov.194 

Podľa nášho názoru ju jednoducho vníma ako obligáciu, ktorá fakticky existuje. Keď 

Gaius hovorí o prirodzenom práve, tak má na mysli také právne normy a také právne 

inštitúty, ktoré majú základ v prirodzenom rozume (naturalis ratio), ktorý on chápe ako 

prameň práva. Ale keď Gaius hovorí o prirodzenom záväzku (obligatio naturalis), tak 

má na mysli fakticky existujúcu obligáciu, ktorá je nezávislá na právnom uznaní. 

 V súvislosti s našou témou je ešte nutné objasniť význam výrazu naturalis ratio 

v duchu Gaiových Inštitúcií. Akú relevantnosť pripisuje Gaius naturalis ratio? Pietro 

Bonfante vo všeobecnosti predstavuje naturalis ratio ako „logiku vecí, t. j. právnych 

                                                 
194 Porovnaj VÁŽNÝ, J.: Naturalis Obligatio, in: Studi Bonfante IV, Milano 1930, s. 136. 
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inštitútov“.195 Alebo Carlo Alberto Maschi naturalis ratio interpretuje ako „prirodzený 

fundament“, „zhodnosť s prírodou“.196 V súvislosti s Gaiovým chápaním naturalis ratio 

Gabrio Lombardi tieto vysvetlenia hodnotí kriticky a to preto, lebo podľa neho oni už 

predpokladajú existenciu určitého inštitútu. Teda podľa Lombardiho horeuvedené 

„definície“ vyjadrujú to, že s naturalis ratio sa mieni poukázať len na logiku nejakého 

inštitútu alebo len na jeho zhodnosť s prírodou.197 Na margo významu pojmu naturalis 

ratio v Gaiových Inštitúciách je nutné objektívne uznať, že na mnohých miestach má 

naturalis ratio význam logiky vecí, prirodzeného fundamentu, či zhody s prírodou. Ale 

taktiež je pravdou, že naturalis ratio nemá takýto význam v úvodnej časti Gaiových 

Inštitúcií (Gai Inst. I, 1), kde je dávané do súvislosti s ius gentium (právom národov): 

„Všetky národy, ktoré sa riadia zákonmi a obyčajmi, užívajú dielom svojho vlastného, 

dielom všetkým ľuďom spoločného práva. Lebo to, čo si ako právo nejaký národ sám 

pre seba stanoví, je jeho vlastným (právom) a nazýva sa občianske právo, ako právo 

vlastnej obce. To však, čo pre všetko ľudstvo stanoví (sám) prírodný poriadok, je 

rovnako zachovávané všetkými a nazýva sa „právo národov“ ako právo, ktoré užívajú 

všetky národy“. 

Z tohto fragmentu vyplýva, že Gaius postavil oproti sebe: a) „naturalis ratio“ 

(ako „prameň“ práva národov), b) „populus“ – ľud (respektíve jeho špecifickú vôľu, 

ktorá je „prameňom“ občianskeho práva). Z uvedeného textu vyplýva, že naturalis ratio 

nepredpokladá existenciu určitých noriem alebo inštitútov, z vnútornej logiky ktorých 

vyplývajú mnohé konsekvencie alebo sa posudzuje zhoda s prírodou. Naopak Gaius 

na začiatku len jednoducho konštatuje, že pre celé ľudstvo samotný prírodný poriadok 

(naturalis ratio) stanoví (constituit) to, čo je všetkými národmi rovnako zachovávané, t. 

j. naturalis ratio stanoví celý rad noriem a inštitútov, ktoré majú názov ius gentium. 

Z vyššie uvedeného fragmentu je teda zrejmé, že Gaius naturalis ratio 

nechápe ako „prirodzenú logiku“, ktorá vytvára určité právne normy a určité právne 

inštitúty nezávisle na výslovnej vôli jednotlivého ľudu. Táto „prirodzená logika“ sa 

u Gaia vyskytuje pojmovo a to len „a posteriori“198 (t. j. len dodatočne, následne) a nie 

„a priori“199. Teda u Gaia „prirodzená logika“ nie je chápaná „a priori“ ako abstrakt 

alebo ako ideál, vo svetle ktorého sa hodnotí kvalita jednotlivých právnych noriem. 

                                                 
195 BONFANTE, P.: Storia del diritto romano, vol. I., Roma, 1959, s. 370. 
196 MASCHI, C.A.: La concezione naturalistica del diritto e degli instituti giuridici romani, Milano : Vita e 
Pensiero, 1937, s. 245. 
197 LOMBARDI, G.: Sul concetto di „ius gentium“, Roma : Istituto di Diritto Romano, 1947, s. 148. 
198 „A posteriori“ = z neskoršieho (t. j. z účinku, následku; príčinu poznávať až z následku, zo skúsenosti, 
dodatočne). 
199 „A priori“ = už vopred, z predchádzajúceho, zo skoršieho. 
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Na záver chceme zdôrazniť, že Gaius v podstate ignoruje samostatnú 

kategóriu prirodzeného práva ponímaného ako súhrn ideálnych noriem, ktoré by mali 

platiť. Napriek tomu sa o prirodzenom práve v konkrétnych prípadoch výslovne 

zmieňuje a to vtedy, keď hovorí o práve národov z abstraktného uhla pohľadu. Ius 

naturale a ius gentium sa zhodujú vzhľadom na obsah, ale sa odlišujú vzhľadom 

k tomu, z akého uhla pohľadu sa určité normy alebo inštitúty predstavujú. Vedľa ius 

naturale (ktoré Gaius predstavuje ako súhrn noriem a inštitútov, ktoré platia pre všetky 

národy, lebo sú splodené prirodzeným rozumom naturalis ratio) sa Gaius zmieňuje o 

ius naturale a iura naturalia aj v tom zmysle, aby poukázal na také zväzky a vzťahy, 

ktoré fakticky existujú v objektívnej realite a ktoré sú nezávisle od toho, či ich civilné 

právo berie do úvahy. Adjektívum naturalis Gaius používa mnohokrát preto, aby 

vyjadril túto materiálnu existenciu, ako to napríklad učinil v prípade špecifických 

záväzkov, ktoré existujú fakticky, ale právny poriadok ich priamo neuznáva. 

 

3.2 Res cottidiane sive aurea (Každodené právo alebo zlaté právne 

pravidlá) 

 Dielo pozostáva zo 7 kníh (majúce taktiež názov Libri aureòrum alebo Aurea) 

a tradične sa pripisuje Gaiovi. Ale súčasná náuka sa prikláňa k názoru, podľa ktorého 

ide o voľné parafrázy Gaiových Inštitúcií, ktoré sa pravdepodobne používali vo 

východných právnych školách a to v poklasickom období. Carlo Longo Res cottidiane 

považuje za „poklasickú parafrázu Gaiových Inštitúcií“200. Podobne aj Vincenzo 

Arangio-Ruiz tvrdí, že dielo „je pomenované po Gaiovi [...]. Ide o voľnú parafrázu 

známych Gaiových Inštitúcií, ktorá bola pripravená s tým cieľom, aby (v základných 

matériách súkromnoprávneho systému) nahradila už neakceptovateľné doktríny 

klasikov novými pohľadmi škôl. S týmto cieľom boli napísané Res cottidiane a potom 

boli prevzaté do Justiniánskych Inštitúcií a do Digest“. Arangio-Ruiz ešte dodáva, že 

nie všetci romanisti jednomyseľne zdieľajú takýto názor.201 

 Množstvo uznávaných autorov je toho názoru, že fragmenty Res cottidiane, 

ktoré sa nám zachovali prostredníctvom kompilácie, pochádzajú z (neskorého) 

postklasického obdobia a vznikli prepracovaním originálneho Gaiovho diela. Po 

náhlom zániku zlatého obdobia klasickej jurisprudencie, nastúpil tvrdý absolutizmus, 

ktorý nepripustil rozvoj slobodného bádania. Poklasickí právnici sa zväčša snažili 

zachovať diela klasických právnikov alebo ich prepracovávali pre školské účely a také 

                                                 
200 LONGO, C.: Corso di diritto romano. Le cose, la proprieta e i suoi modi di acquisto, Milano 1936. 
201 ARRANGIO-RUIZ, V.: Storia del diritto romano, Napoli 2006, s. 366–367. 
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ich vydali pod menom pôvodného autora. Do tejto kategórie môžeme zaradiť okrem 

Res cottidiane aj Regule Ulpiani alebo Sententiae Pauli. 

 Z analýzy úvodných fragmentov prvého titulu XLI knihy Digest „De adquirendo 

rerum dominio“ (ktoré sú vyňaté z Res cottidiane) a z analýzy príslušných pasáží 

Justiniánskych Inštitúcií (II, 1, 11 a nasl.) môžeme potvrdiť, že sa ukazuje ako pravdivá 

hypotéza Vincenza Arangio-Riuza, podľa ktorej kompilátori Digest a kompilátori 

Inštitúcií čerpali z dvoch rôznych úprav (redakcií) Res cottidiane, ktoré boli utvorené 

v byzantských školách. To vysvetľuje, prečo v Digestach je systematika „adquisitiones“ 

koncipovaná na protiklade medzi ius gentium a ius civile, zatiaľ čo v Justiniánskych 

Inštitúciách je koncipovaná na kontrapozícii medzi ius naturale a ius civile: 

a) Gaiove Inštitúcie na tému spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva hovoria, že: 

„Niektoré veci sú scudzované podľa prirodzeného práva [...]. Niektoré sú scudzované 

podľa práva občianskeho“ (Gai Inst. II, 65); 

b) podobná formulácia (t. j. formulácia pomocou prirodzeného práva) sa nachádza 

v Justiniánskych Inštitúciách: „K niektorým veciam totiž nadobúdame vlastnícke právo 

podľa prirozdného práva [iure naturali]...; k niektorým veciam nadobúdame vlastnícke 

právo podľa civilného práva [iure civili]...“ (Iust. Inst. II, 1, 11); 

c) Digesta (ktoré sa výslovne odvolávajú na Res cottidiane) na tému spôsobov 

nadobudnutia vlastníctva dávajú do protikladu ius gentium a ius civile: 

D. XLI, 1, 1 „(Gaius l. II rerum cottidianarum): k niektorým 

veciam nadobúdame vlastnícke právo podľa práva 

národov, ktoré z prirodzeného rozumu (dôvodu) je medzi 

všetkými ľuďmi rovnako pozorované; k iným veciam 

nadobúdame vlastnícke právo podľa občianskeho práva, 

to znamená podľa práva vlastnej civitas (štátu). A pretože 

právo národov, ako staršie vzniklo samo s ľudským 

rodom, tak je potrebné najskôr sa riadiť ním“ (D. XLI, 1, 

1).202 

 Obráťme pozornosť na konečnú časť fragmentu D. XLI, 1, 1, v ktorej právny 

romanista Silvio Perozzi (1857 - 1931) dal do pozornosti skutočnosť, že právo národov 

je staršie („et quia antiquius ius gentium“). Keď túto skutočnosť dal do súvisu 

s príslušnou časťou Justiniánskych Inštitúcií (II, 1, 11), prišiel k záveru, že v obidvoch 

prípadoch musí ísť až o justiniánske interpolácie: 

                                                 
202 „Gaius l. II rerum cottidianom: Quarundam rerum dominium nanciscimur iure gentium, quod ratione 
naturali inter omnes homines peraeque servatur, quarundam iure civili, id est iure proprio civitatis nostrae. et 
quia antiquius ius gentium cum ipso genere humano proditum est, opus est, ut de hoc prius referendum sit“. 
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D. XLI, 1, 1: 

„[...] a pretože právo národov, ako 

staršie vzniklo samo s ľudským 

rodom, tak je potrebné najskôr sa 

riadiť ním “  

 

 Iust. Inst. II, 1, 11: 

„[...] a tak je teda vhodné začať so 

starším právom. Starším je zrejme 

ius naturale, ktoré vytvorila príroda 

spolu s ľudským rodom. Ius civile 

naproti tomu vznikalo až vtedy, keď 

sa začalo s utváraním štátov, so 

zriaďovaním úradov a písaním 

zákonov“. 

 

Perozzi konštatuje, že koncepcia oboch textov je rovnaká, ale redakcia je 

rozdielna a zastáva názor, že ide až o justiniánske interpolácie.203 Nám sa zdá však 

pravdepodobnejšia hypotéza Arangio-Ruiza, podľa ktorej museli existovať dve 

rozdielne redakcie Res cottidiane, ktoré vytvorili autori už v postklasickej dobe. 

Pripájame sa k jeho názoru a to, že jedna verzia Res cottidiane je použitá 

v Justiniánskych Inštitúciách (v ktorých sa používal termín „ius naturale“ alebo 

„naturalis ratio“) a druhá verzia je použitá v Digestach (v ktorých termín ius naturale je 

nahradený termínom ius gentium). Boli to teda už dvaja neznámi predjustiniánski 

kompilátori, ktorí slobodne parafrázovali Gaiove dielo. 

Napriek tomu kontrapozícia medzi ius civile a ius naturale (resp. ius gentium) 

ostáva podľa vzoru Gaia dichotomická. 

 

3.3 Florentinus (druhá polovica 2. stor.) 

 Učiteľ práva, ktorý je známy rozsiahlym dielom Institutiones. Od tohto autora 

sa nám zachovali dva fragmenty, ktoré len nepriamo poukazujú na ius naturale. 

D. I, 1, 3: „(Florentinus lib. I institutionum) aby sme násilie 

a protiprávnosť odrážali: lebo podľa tohto práva, čo niekto 

urobí na ochranu svojej osoby, sa posudzuje tak, že to urobil 

právom, a keďže príroda medzi nami ustanovila akúsi 

príbuznosť, vyplýva z toho, že nie je dovolené, aby človek 

snoval úklady proti človeku“. 

                                                 
203 PEROZZI, S.: Instituzioni di dirotto romano, vol. I, Firenze : Barbéra, 1906, 95 n. 3; PEROZZI, S.: I modi 
pretori d´aquisto delle servitú, in: Rivista it. Sc. giur. XIII, 3 segg. Torino, 1897. 
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D. I, 5, 4, 1: „(Florentinus lib. IX institutionum) [...] otroctvo je 

inštitút ius gentium, pre ktorý je niekto podrobený proti 

prirodzenosti vlastníctvu iného“. 

 Pokiaľ ide o prvý fragment, Florentinus v ňom dva krát spomína slovo právo, 

ktoré spája s: a) odmietaním násilia a protiprávnosti; b) ochranou vlastnej osoby. 

Prikláňame sa k tomu názoru, že keď Florentinus hovorí o legitimite ochrany vlastnej 

osoby, tak sa neodvoláva priamo na ius naturale ale na prírodu, teda na naturalis ratio. 

Niektorí romanisti sú toho názoru, že druhá časť fragmentu [t. j.: „a keďže príroda 

medzi nami ustanovila akúsi príbuznosť, vyplýva z toho, že nie je dovolené, aby človek 

snoval úklady proti človeku“] bola do textu vložená neskôr, čo napríklad tvrdí aj 

Beseler, ktorý výslovne povedal, že „ona k téme nepatrí“ („gehört nicht zur Sache“).204 

 Pozornosť obrátime na druhý text, ktorý hovorí o otroctve. V tomto texte je 

kladený dôraz na výraz „proti prirodzenosti“ (contra naturam). Viacerí právni romanisti 

(ako napríklad Silvio Perozzi alebo Gabrio Lombardi)205 sú toho názoru, že aj tento 

výraz bol s najväčšou pravdepodobnosťou do Digest účelovo vložený. Vedie ich 

k tomu nasledovné uvažovanie. Klasické právne texty považovali otroctvo za inštitút 

iuris gentium bez toho, aby sa v nich upozorňovalo na skutočnosť, že otroctvo je 

v protiklade s prirodzeným právom. Ale v justiniánskych právnych textoch, zvlášť 

v Novellách,206 sa citeľne zvýrazňuje kontrast medzi ius gentium a ius naturale pokiaľ 

ide o inštitút otroctva. Tento výraz bol pravdepodobne vložený v justiniánskom období, 

keď inštitút otroctva bol v rozklade. Ak by bol pravdivý názor, ktorý reprezentuje 

Perozzi, tak by sme mohli reálne predpokladať, že Florentinus bol zástancom 

dichotómie práva tak, ako ju chápal Gaius (ius gentium a ius civile). Ale Otto Lenel, 

Carlo Longo a Carlo Alberto Maschi nezdieľajú názory horeuvedených romanistov a vo 

všeobecnosti sa stavajú sa proti interpoláciám v tejto matérii.207 Preto ak by výraz 

„contra naturam“ bol pôvodný, tak ako si to myslí Lenel a iní, tak je zas 

pravdepodobné, že Florentinus zastával názor tzv. trichotómie práva (ius gentium, ius 

naturale, ius civile). 

 

                                                 
204 Porovnaj BESELER, G.: Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen 1-4 (Tübingen, 1910-20) III, 62. 
Rovnaký názor majú aj De Villa alebo Lombardi. 
205 Napríklad PEROZZI, S.: Institutioni di diritto romano, vol. I, 2. ed., Roma: 1928, 100. n. 3, 193 n. 2 alebo 
LOMBARDI, G.: Sul concetto di „ius gentium“, Roma : Istituto di Diritto Romano, 1947, s. 159-160. 
206 Porovnaj Novellae LXXXIX, 9 a XCIV, 1. 
207 Porovnaj LENEL,. O.: Geschichte und Quellen des römischen Rechts, Munich/Leipzig, 1915, 332 n. 1.; 
LONGO, C.: Note critiche a proposito della tricotomia ius naturale, gentium, civile, in: Rendiconti del Real 
Instituto Lombardo, S. II, XL (1907) 634 s; MASCHI, C.A.: La concezione naturalistica del diritto e degli 
instituti giuridici romani, Milano : Vita e Pensiero, 1937, s. 172 a nasl. 
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3.4 Claudius Tryphoninus (2. – 3. stor.) 

 Bol žiakom Scaevolu Cervidiusa, vrstovníkom Papiniána, poradcom cisára 

Septimia Severu (193 - 211)208 a je známy aj tým, že napísal Disputationes 

s výsledkami diskusií vo škole a v cisárskom konzíliu. Pravdepodobne napísal aj Notae 

k dielu Cervidiusa Scaevolu.209 

 Z jeho tvorby sa zachoval jeden fragment, ktorý sa dotýka ius naturale a to 

v oblasti otroctva. Bohužiaľ, podľa názoru viacerých romanistov ani tento text nie je 

pôvodný, ale jeho konečná podoba sa s najväčšou pravdepodobnosťou vytvorila 

v justiniánskom alebo v poklasickom období.210 

D. XII, 6, 64: „(Tryphoninus l. VII disputationum): ak pán 

dlhoval otrokovi a zaplatil mu to po prepustení na slobodu, aj 

keď (to zaplatil) mysliac si, že mu to bol povinný z nejakej 

žaloby vzhľadom k otrokovi, predsa nebude môcť podať 

žalobu na ich vrátenie od toho momentu, keď uznal naturálny 

dlh: lebo, ako sloboda je obsiahnutá v prirodzenom práve 

a vlastnícka moc bola zavedená právom národov, tak otázka 

či dlh existuje alebo nie spolu s právom žaloby na jeho 

vrátenie späť sa musí rozpoznať v zhode s prírodou“.211 

 Ako sme pred chvíľou už naznačili, je veľmi pravdepodobné, že druhá časť 

fragmentu, ktorá sa výslovne odvoláva na prirodzené právo, bola doplnená až neskôr. 

Vedú nás k tomu úvahy, podľa ktorých typická trichotómia práva nemohla pochádzať 

od Tryphoninusa, lebo z iného textu Digest sa dozvedáme, že dichotómia práva mu 

bola dosť blízka: D. XVI, 3, 31: „(Tryphoninus l. VII disputationum): bona fides, ktorá sa 

vyžaduje v záväzkoch, vyžaduje najvyššiu spravodlivosť. Ale my ju musíme hodnotiť 

podľa číreho práva národov alebo podľa občianskych a prétorských predpisov? [...]“. 

 Aj uznávaný nemecký romanista Heinrich Siber na margo úpravy predtým 

spomenutého fragmentu (D. XII, 6, 64) dodáva, že zdôvodnenie (vo fragmente) je 

                                                 
208 Cisár Septimius Severus v roku 202 pod vplyvom poradcov vydal edikt proti neofytom, ktorým zakázal 
prestup na židovské alebo kresťanské náboženstvo. Na základe tohto ediktu začalo veľké prenasledovanie 
katechumenov najmä v severnej Afrike. 
209 Porovnaj BARTOŠEK, M.: Encyklopedie římského prava, Praha : Panorama, 1981, s. 343. 
210 Napríklad Siro Solazzi, Silvio Perozzi, Paul Krüger, Ludwig Mitteis, Vittorio De Villa, Gabrio Lombardi 
alebo Francesco De Martino. Porovnaj KRÜGER, P.: Geschichte der Quellen und Litt. des römischen 
Rechts, 2. vydanie, München/Leipzig, 1912, 134, n. 24; DE VILLA, V.: Studi sull’ „obligatio naturalis“, in Studi 
Sassaresi 17 (1936) 48 a nasl.; DE MARTNO, F.: Variazioni postclassiche del concetto romano di ius 
gentium, in: Annali della Facoltá di Giurisp. Univ. di Bari 7 (1947) 107 a nasl.; LOMBARDI, G.: Sul concetto 
di „ius gentium“, Roma: Istituto di Diritto Romano, 1947, s. 188-190. 
211 „Si quod dominus servo debuit, manumisso solvit, quamvis existimans ei aliqua teneri actione, tamen 
repetere non poterit, quia naturale adgnovit debitum: ut enim libertas naturali iure continetur et dominatio ex 
gentium iure introducta est, ita debiti vel non debiti ratio in condictione naturaliter intellegenda est“. 
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veľmi pochybné, lebo ani pri najlepšej vôli nemožno vidieť, čo by mala mať „kondikcia 

indebiti“ do činenia s ľudskou slobodou.212 Taliansky romanista Siro Solazzi videl 

v druhej časti nami skúmaného fragmentu viac glosu ako interpoláciu, lebo podľa neho 

ten kto redigoval finálnu podobu fragmentu, už nevedel rozlišovať medzi obligatio 

naturalis a takými záväzkami, ktoré vyplývajú zo svedomia (v ktorých negovanie 

kondikcie bolo dôsledkom uznania dlhu).213 

Niet pochýb, že druhá časť nami skúmaného fragmentu nie je pôvodná 

a s najväčšou pravdepodobnosťou je ovocím typických justiniánskych „rozšírení“. 

V takýchto úpravách sa mnohokrát kompilátori inšpirovali nejakou konkrétnou 

skutkovou podstatou (fattispecie) z klasického obdobia a potom chceli zvýrazniť 

všeobecné princípy, ktoré dávali do súvisu (len pomocou dobrej vôle) s logickým 

a právnym poriadkom dotyčnej skutkovej podstaty. 

 

3.5 Domitius Ulpianus (+228) 

 Patril k hlavným radcom cisára Alexandra Severu (222 - 235),214 ktorý mu 

naplno dôveroval a všestranne ho chránil. Znepriatelil si však pretoriánov, ktorý ho 

pred očami cisára zabili. Ulpián bol takmer vrstovníkom právnika Paula. 

Pravdepodobne medzi nimi vládla veľká rivalita, lebo jeden druhého nikdy necitoval. 

Ulpiánova činnosť bola veľmi bohatá, o čom svedčí fakt, že skoro jednu tretinu Digest 

tvoria citáty z jeho spisov.215 

 Aj keď rímska otrokárska realita protirečila ideálom prirodzeného práva, Ulpián 

predstavil klasickú definíciu spravodlivosti, ktorú definoval ako „nemennú a ustavičnú 

vôľu poskytovať každému jeho vlastné právo – iustitia est constans et perpetua 

voluntas ius suum cuique tribuendi“ (D. I, 1, 10). Ulpián sa preslávil aj tým, že 

prirodzené právo vyjadril prostredníctvom troch základných príkazov práva: a) 

honoeste vivere (čestne žiť), b) alterum non laedere (iných nepoškodiť), c) suum 

cuique tribuere (každému poskytovať to, čo mu patrí). Právnu vedu – jurisprudenciu – 

definoval ako znalosť vecí božských a ľudských, ako vedu o spravodlivom 

a nespravodlivom.216 

 Mnohé fragmenty, ktoré sa pripisujú Ulpiánovi, sú veľmi významné aj z toho 

dôvodu, lebo v nich je vyjadrený rozdiel medzi ius naturale a ius gentium. Preto ho 

                                                 
212 SIBER, H.: Naturalis obligatio, Leipzig, 1925, n. 6. 
213 SOLAZZI, S. in: Studia et documenta historiae et iuris (1943) s. 104. 
214 Tento cisár bol známy veľmi tolerantným postojom voči rozrastajúcemu sa kresťanstvu. 
215 V justiniánskych Digestach sa nachádza vyše 2500 fragmentov z jeho diel. 
216 D. I, 1, 10: „[...] Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. 
Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia“. 
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mnohí považujú za typického predstaviteľa klasického práva a za exponenta 

trichotómie súkromného práva, v ktorej oproti ius civile postavil samostatne 

a oddelene ius naturale a ius gentium: 

D. I, 1, 1, 2: „(Ulpianus libro primo institutionum:): [...] 

súkromné právo (ius civile) sa delí na tri časti, lebo 

pozostáva z predpisov práva prirodzeného (ius naturale), 

práva medzi národmi (ius gentium) a práva civilného (ius 

civile)“. 

Týmto sa odlíšil od Gaia, ktorý hneď na začiatku svojich Inštitúcií rozlišuje len 

dva druhy práva: občianske právo (ius civile) a právo medzi národmi (ius gentium). 

Natíska sa nám špekulatívna otázka, či Ulpiánova trichotómia práva nesúvisí s ediktom 

cisára Caracallu (211- 217),217 prostredníctvom ktorého v roku 212 priznal rímske 

občianstvo takmer všetkým slobodným obyvateľom provincií.218 Je otázne, do akej 

miery rozšírenie personálnej pôsobnosti rímskeho súkromného občianskeho práva na 

provinčné obyvateľstvo spôsobilo v Rímskej ríši oslabenie kontrapozície ius civile – ius 

gentium vo sfére aplikácie práva. Keďže od roku 212 sa skoro všetci obyvatelia 

provincií stali rímskymi občanmi, môžeme sa domnievať, že Ulpián pociťoval potrebu 

explicitne zvýrazniť existenciu a dôležitosť prirodzeného práva a preto ho vo svojich 

Inštitúciách aj výslovne a samostatne uvádzal popri práve medzi národmi (ius 

gentium). Takáto špekulácia sa nám môže zdať pomerne násilná a nemá skoro žiadnu 

oporu u uznávaných autorov. 

 Nechýbajú však aj takí romanisti, ktorých reprezentuje Silvio Perozzi219 a ktorí 

sú toho názoru, že myšlienka trichotómie práva je cudzia nielen Ulpiánovi, ale vo 

všeobecnosti aj duchu klasického rímskeho práva. Vedú ich k tomu najmä dve 

skutočnosti. 

Prvá námietka má všeobecný charakter a dá sa vyjadriť otázkou. Prečo 

v prostredí, v ktorom bola známa dichotómia práva: a) ius civile, b) ius gentium (ius 

naturale), Ulpián na začiatku svojich Inštitúcií (D. I, 1, 1, 2) predstavil trichotómiu 

práva: a) ius naturale, b) ius gentium, c) ius civile? A potom Ulpián prirodzené právo 

definoval ako „to, čo príroda naučila všetky živočíchy: lebo toto právo nie je 

                                                 
217 Cisár Caracalla, Imperator Caesar M. Aurelius Severus Antonius Augustus (pôvodným menom Septimus 
Bassianus) vydal v roku 212 constitutio Antoniana. Medzi pravdepodobné dôvody vydania konštitúcie sa 
uvádza cisárov fiškálny záujem rozšíriť príjmy z daní a dávok, ktoré zaťažovali rímskych občanov. 
218 Caracallov edikt rozšíril rímske občianstvo na všetkých slobodných obyvateľov Rímskej ríše okrem 
peregrini dediticii a najmä dediticii ex lege Aelia Sentia. L. Aelia Sentia zakazovala pánom mladším ako 20 
rokov prepúšťať bez náležitého dôvodu otrokov mladších ako 30 rokov a všetkým pánom prepúšťať in 
fraudem creditorum. Otroci, ktorí boli potrestaní za zločiny potupnými trestami, sa prepustením stali len 
dediticii ex lege Aelia Sentia. 
219 PEROZZI, S.: Institutioni di diritto romano, vol. I, 2. ed.., Roma, 1928, 91. n. 2. 
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charakteristické pre ľudský rod, ale je spoločné pre všetky živočíchy, ktoré žijú na zemi 

i v mori a aj pre vtáky“. Právo národov vysvetľuje ako „právo, ktoré používajú všetky 

ľudské rody. Ľahko sa dá spoznať, čím sa líši od prirodzeného, pretože to je spoločné 

pre všetky živočíchy a toto len pre ľudí navzájom medzi sebou“ (D. I, 1, 1, 3). 

Druhá skutočnosť spochybňujúca Ulpiánovu trichotómiu práva má špecifický 

charakter a dá sa vyjadriť nasledovne. Javí sa nám ako nepravdepodobné, že Ulpián 

potom ako formuloval kontrapozíciu medzi ius naturale a ius gentium (t. j. medzi 

súhrnom noriem a inštitútov, ktoré sú spoločné tak ľuďom ako aj živočíchom na jednej 

strane a súhrnom noriem a inštitútov, ktoré sú spoločné len ľuďom na strane druhej – 

D. I, 1, 1, 2) [Ulpián] ešte pokračoval v upresňovaní, že otroctvo sa považuje za ius 

gentium, pretože na základe prirodzeného práva sa všetci ľudia rodia slobodní: 

D. I, 1, 4: „(Ulpianus libro primo institutionum): prepustenia 

tiež patria do práva národov [...] toto ustanovenie má svoj 

pôvod v práve medzi národmi, pretože, keď bolo otroctvo 

neznáme, všetci ľudia sa rodili slobodní a nebolo známe 

prepustenie, ale akonáhle sa podľa práva medzi národmi 

rozšírilo otroctvo, nasledovalo dobrodenie prepustenia; 

a zatiaľ čo podľa prirodzeného práva sme ľudí nazvali 

jedným menom, podľa práva medzi národmi začali byť tri 

druhy: slobodní, ich opak otroci a tretí druh prepustenci, to 

jest tí, ktorí prestali byť otrokmi“. 

 Z horeuvedených textov vyplýva, že Ulpián ako keby mal dve koncepcie 

prirodzeného práva: podľa jednej prirodzené chápal ako „to, čo príroda naučila všetky 

živočíchy“ a podľa druhej, prirodzené právo je také, prostredníctvom ktorého „sa všetci 

ľudia rodili slobodní“. Ak položíme vedľa seba uvedené upliánovské texty, 

nadobúdame dojem, ako keby by nám v nich chýbala jednotná systematika ius 

naturale. Z toho dôvodu Silvio Perozzi považuje Ulpiánovu trichotómiu práva za cudziu 

Ulpiánovi a aj duchu klasického práva.220 

 Zaujímavé uvažovanie predstavuje Gambrio Lombardi, podľa ktorého Ulpianus 

sleduje schému dichotómie práva a to tak, že kladie oproti sebe: ius civile na jednej 

strane a na strane druhej iný súhrn noriem a inštitútov. Svedčí o tom zvlášť jeden 

fragment, ktorý poukazuje na ulpiánovskú kontrapozíciu medzi hanebnosťami (probra), 

                                                 
220 Rovnako i definícia civilného práva (vo vzťahu k ius naturale alebo ius gentium), ktorá sa pripisuje 
Ulpiánovi, s najväčšou pravdepodobnosťou nepochádza z klasického obdobia: D. I, 1, 6: „(Ulpianus libro 
primo institutionum): civilné právo je to, ktoré sa ani úplne nelíši od prirodzeného práva alebo práva medzi 
národmi, ani mu vo všetkom neslúži [...]“. 
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ktoré sú nepekné z prirodzenosti (turpia natura) a hanebnosťami, ktoré sú nepekné na 

základe občianskej zvyklosti (turpia more civitatis): 

D. L, 16, 42 „(Ulpianus l. LVII ad edictum): probrum et 

obprobrium idem est. probra quaedam natura turpia sunt, 

quaedam [civiliter et quasi] more civitatis. ut puta furtum, 

adulterium natura turpe est: enimvero tutelae damnari hoc 

non natura probrum est, sed more civitatis: nec enim natura 

probrum est, quod potest etiam in hominem idoneum 

incidere“.221 

 Tento text väčšina odborníkov považuje za pravý. Fragment je dôležitý preto, 

lebo poukazuje na to, ako Ulpián jasne rozoznáva kontrapozíciu medzi natura na 

jednej strane a mores civitatis na strane druhej, teda medzi tým, čo vychádza 

z objektívnej reality vecí a tým, čo naopak vychádza z právnych obyčají jednotlivého 

ľudu.222 

 Vráťme sa ešte k fragmentu D. I, 1, 1, 2, ktorý sa zmieňuje o tripartipácii práva 

a ktorý viacerí považujú za upravený, lebo v kontexte vyššie uvedeného fragmentu (D. 

L, 16, 42) sa Ulpián pridŕžal len dvoch kategórií práva, čo odporuje tripartipácii práva. 

D. I, 1, 1, 2: „(Ulpianus libro primo institutionum): [...] 

súkromné právo (ius civile) sa delí na tri časti, lebo 

pozostáva z predpisov práva prirodzeného (ius naturale), 

práva medzi národmi (ius gentium) a práva civilného (ius 

civile)“. 

 Obráťme pozornosť aj na latinský text: „privatum ius tripertitum est: collectum 

etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus“. V originálnom latinskom 

texte sme podčiarkli rozlučovaciu spojku „aut“, ktorá sa do slovenčiny prekladá 

výrazom „alebo“. Je na škodu veci, že v slovenskom preklade uvedeného textu Digest 

sa uvedená spojka nevyskytuje.223 Z existencie tejto spojky „aut“ môžeme nepriamo 

dedukovať, že tento pôvodný text hovoril len o dvoch kategóriách noriem a to 

o normách, ktoré pochádzajú z: 

                                                 
221 „Hanba a hanebnosť je to isté. Niektoré veci sú hanebné zo svojej prirodzenosti, niektoré sú uznané za 
hanebné občianskym právom, alebo ako to bolo (dané) právnym zvykom národa: napríklad krádež a 
cudzoložstvo sú hanebné z prirodzenosti. Byť odsúdený na zabezpečovanie poručníctva nie je potupné 
z prirodzenosti, ale je také zo zvyklosti obcí: pretože také nie je hanebné z prirodzenosti, lebo sa to môže 
prihodiť aj človeku schopnému (s dobrou povesťou)“. 
222 Ako uvidíme neskôr, analogický postoj môžeme nájsť vo fragmente právnika Paula, ktorý sa vzťahuje na 
veci vylúčené zo súkromného obchodovania - res extra commercium (D. XVIII, 1, 34, 1). 
223 Porovnaj Corpus iuris civilis. Digesta. Tomus I. preklad Blaho P., Vaňková J, Žilina: Eurokodex, s. 53. 
Talianky preklad Digest správne prekladajú spojku latinskú spojku „aut“ - „o“ (alebo) – porovnaj Iustiniani 
Augusti Digesta seu Pandectae. Testo a traduzione I. a cura di SCHIPANI S. Milano : Giuffrè Editore 2005, 
s. 77. 
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a) prirodzenosti (z naturalis ratio); 

b) vôle ľudu jednotlivých národov alebo vôle rímskeho ľudu. 

Plne súhlasíme s Gambriom Lombardim, podľa ktorého Ulpián svoje Inštitúcie 

pravdepodobne začínal v duchu klasického práva tak, že platné právo v Ríme má svoj 

pôvod v dvoch celkoch (kategóriách) noriem: collectum etenim est ex naturalibus 

praeceptis aut civilibus. Takto dedukciou vytvorený pravdepodobný originálny text znel, 

že súkromné právo pozostáva z predpisov práva prirodzených alebo občianskych. Len 

neskôr do tohto textu bol vložený aj výraz „aut gentium“, ktorý pôvodnú bipartipáciu 

práva (praecepta naturalia alebo praecepta civilia) zmenil na tripartipáciu práva t. j. na 

predpisy práva prirodzeného alebo práva medzi národmi alebo práva civilného. 

Existujú aj takí právni romanisti, ktorí zastávajú neporušenosť a originalitu textu tak, 

ako je uvedený v D. I, 1, 1, 2 a ktorých reprezentujú napríklad Carlo Longo, a Carlo 

Arnó a Carlo Alberto Maschi224. 

 

Ďalej predstavíme iný fragment, ktorý čitateľovi napovie, že Ulpián zastával 

dichotomický postoj k právu: 

D. I, 5, 24: „(Ulpianus libro XXVII ad Sabinum): zákon prírody 

je nasledovný: ten, ktorý sa narodí mimo legitímneho 

manželstva sleduje (postavenie) matky, iba ak zvláštny 

zákon nenariaďuje iné“.225 

 Ulpián predstavil princíp, ktorý právo prijalo na základe prirodzenosti 

(prirodzenej povahy) vecí, teda na základe faktickej reality. Je prirodzené, že status 

syna, ktorý sa narodil mimo zákonitého manželstva závisí od statusu jeho matky. 

Uvedený fragment odráža klasickú dvojitú koncepciu práva, ktorá však existuje medzi 

zákonom prírody (lex naturae) na jednej strane a zvláštnym zákonom (lex specialis) na 

strane druhej. Aj Gaiova koncepcia práva rozlišuje dva druhy práva, ale jedná sa o ius 

civile a ius gentium. Skoro všetci právni romanisti považujú prvú časť Ulpiánovho 

fragmentu za pôvodnú (konkrétne po: „sleduje stav matky“), ale druhú časť (ktorá 

začína od: „iba ak“) niektorí považujú s veľkou pravdepodobnosťou za zmenenú 

v poklasickom období.226 V druhej časti došlo pravdepodobne k zmene v tom, že 

                                                 
224 Porovnaj LONGO, C.: Note critiche a proposito della tricotomia ius naturale, gentium, civile, in: Rendiconti 
del Real Instituto Lombardo, S. II, XL (1907) 634 s; MASCHI, C.A.: La concezione naturalistica del diritto e 
degli instituti giuridici romani, Milano: Vita e Pensiero, 1937, s. 162 a nasl. 
225 „Lex naturae haec est, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio matrem sequatur, nisi lex specialis aliud 
inducit“. 
226 Dokonca Emilio Albertario považuje celý tento fragment za „byzantské prepracovanie originálneho 
ulpiánovského textu, ktorý (v súvislosti s Inst. I, 89 a corpus Ulp. 5, 9) pravdepodobne mohol znieť: in his 
casibus, in quibus connubia non sunt, partus naturali ratione sequitur matrem“: ALBERTARIO, E.: Conceptus 
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originálny text sa zmieňoval o špecifických normách tzv. lex Minicia.227 Dôležité je, že 

s veľkou istotou môžeme konštatovať, že výraz „lex naturae“ je od Ulpiána. 

Aj tento fragment nás nepriamo presviedča, že s najväčšou 

pravdepodobnosťou Ulpián vo svojich pôvodných textoch sledoval bipartipáciu práva, 

ktorá bola typická pre obdobie klasického rímskeho práva a ktorá spočívala v ius civile 

alebo mores civitatis na jednej strane a v ius naturale alebo naturae alebo lex naturae 

alebo praecepta naturalia na strane druhej. To znamená, že oproti právnym normám 

a inštitútom, ktoré poukazujú na charakteristiku jednotlivého národa a sú vlastné 

každému národu, Ulpián uznával aj existenciu takých noriem a inštitútov, ktoré nutne 

vyplývajú z reality vecí: „civilné právo je to, ktoré sa ani úplne neodlišuje od 

prirodzeného práva [alebo práva medzi národmi] ani mu vo všetkom neslúži“ (D. I, 1, 

6). 

Ak by sme uznali, že ulpiánovský text hovoriaci o trichotómii práva je pôvodný 

(D. I, 1, 1 2-4), tak musíme priznať aj to, že Ulpián nám zanechal množstvo 

fragmentov, ktoré nám poukazujú na dichotómiu práva. Čo priznal aj Friedrich Carl von 

Savigny, ktorý zároveň pripustil, že keď Ulpián hovoril o trichotómii práva, tak je 

evidentné, že to urobil len ako „akademickú špekuláciu vo všeobecnej časti, ale vôbec 

sa ju neodvážil použiť v najdôležitejších prípadoch aplikácie v systéme práva“.228 

 

 Túto úvahu zakončíme textom (D. I, 1, 1, 3), ktorý sa pripisuje Ulpiánovi 

a v ktorom sa nachádza podrobnejšia formulácia ius naturale. Definícia nevzbudzuje 

vierohodnosť, lebo nie je v súlade s prevládajúcim dobovým názorom klasických 

právnikov. „Prirodzené právo je to, čo príroda naučila všetky živočíchy (ius naturale 

est, quod natura omnia animalia docuit): lebo toto právo nie je charakteristické pre 

ľudský rod, ale je spoločné pre všetky živočíchy, ktoré žijú na zemi i v mori a aj pre 

vtáky. Odtiaľ pochádza spojenie muža a ženy, ktoré my nazývame manželstvom, 

takisto plodenie a výchova detí. Vidíme totiž, že aj ostatné živočíchy ba aj divé zvery 

sú podľa tohto práva odstupňované“. 

                                                                                                                                  
pro iam nato habetur, in: Bullettino Studi di diritto romano I (1923) 8, n. 1; taktiež porovnaj EISELE, F.: 
Beiträge zur Erkenntnis der Digesteninterpolationen, in: Z.S.S. 10 (1889) s. 289-299 MASCHI, C.A.: La 
concezione naturalistica del diritto e degli instituti giuridici romani, Milano : Vita e Pensiero, 1937, s. 262. 
227 Lex Minicia (90 pred n. l.) priznával deťom status civitatis toho z rodičov (medzi ktorými nebolo 
conubium), ktorý mal horšie postavenie. O Miniciovom zákone sa zmieňuje Gaius: „[...] podľa tohto zákona 
platí, že ak sa uzavrie manželstvo medzi rímskymi občanmi a cudzincami bez conubia, nasleduje ten, kto sa 
narodí, postavenie rodiča – cudzinca. Tým istým zákonom je tiež naopak stanovené, že ak si vezme rímsky 
občan cudzinku, s ktorou nemá conubium, narodí sa z toho spojenia - cudzinec“. Miniciov zákon je však 
nutne potrebný len v tom (prvom) prípade. Lebo keby nebolo toho zákona, muselo by (dieťa) nasledovať 
postavenie opačné, pretože ten, kto sa narodí z rodičov, ktorí nemajú vzájomné conubium, vstupuje podľa 
práva národov do postavenia matky [...]“ (Gai Inst., I, 78). 
228 SAVIGNY, F.C.: Sistema del diritto romano attuale, trad. italiana di V. Scialoja, Torino, 1893, s. 410. 
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Z tejto definície vyplýva, že Ulpián kategóriu prirodzeného práva rozšíril na 

všetkých živočíchov, to znamená nielen na ľudí, ale aj na zvieratá žijúce na zemi, vo 

vzduchu a vo vode. Uvedená definícia zahŕňa aj akési „právo zvierat“ a preto bola 

považovaná za nešťastnú (Frederic Pollock 1845 - 1937); alebo za cudziu právnickej 

tradícii (Herbert Felix Jolowicz 1890 - 1954), alebo za takú, ktorá je v protiklade ku 

stoickej koncepcii práva prírody (Fritz Schulz 1879 – 1957).229 Taktiež Antonio Rosmini 

sa na tému uvedenej definície vyjadril, že ona je defektná a na zanechanie a ďalej 

dodáva, že legisti k tejto definícii pripojili slová: „iuxta genus suum“ (podľa svojho 

druhu) – čo túto definíciu vysvetľuje a objasňuje.230 Myšlienky o spoločenstve ľudí 

a zvierat sú vzdialené aj mysleniu stoických filozofov ako napríklad Cicerónovi, 

Senekovi a Markovi Auréliovi. V súvislosti s problematikou „práv živočíchov“ sa Ulpián 

na inom mieste zmieňuje, že živočích nemôže spôsobiť bezprávie, pretože nemá 

rozum.231 

 

3.6 Iulius Paulus (3. storočie) 

 Vedecky bol mimoriadne aktívny, čo možno vidieť aj z toho, že šestina 

fragmentov v justiniánskych Digestach pochádza z jeho spisov. V súlade 

s prevládajúcim duchom klasického práva, Paulus (na rozdiel od Ulpiána) členil právo 

na dve skupiny: a) ius naturale; b)  ius civile. Savigny232 považoval Paula za typického 

predstaviteľa dichotómie práva: 

D. I, 1, 11: „(Paulus libro XIV ad Sabinum): výraz právo má 

viacero významov: jeden ako prirodzené, keď sa hovorí 

o tom, čo je vždy slušné a dobré. Druhý ako civilné právo, 

keď sa hovorí o tom, čo je užitočné pre všetkých, alebo pre 

väčšinu jednotlivej civitas [...]“.233 

 Emilio Albertario je toho názoru, že prameňom uvedeného textu D. I, 1, 11 je 

tzv. fragmentum Dositheanum.234 Podľa Albertaria kompilátori v originálnom texte 

urobili tieto zásahy. Zrušili pôvodnú identifikáciu medzi ius naturale a ius gentium a to 

                                                 
229 Porovnaj PIZZORNI, R.: Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d´Aquino, Roma 1985, s. 111. 
230 Porovnaj D´ADDIO, M.: Introduzione a A ROSMINI-SERBATI, Filosofia della politica, Milano : Marzorati 
Editore, 1972, s. 146. 
231 D. IX, I, 1, 3: „[...] nec enim potest animal iniuria fecisse, quod sensu caret“. 
232 Porovnaj SAVIGNY, F.C.: Sistema del diritto romano attuale, trad. italiana di V. Scialoja, Torino, 1893, s. 
409. 
233 Text fragmentu ďalej pokračuje definíciou tzv. honorárneho práva (úradníckeho práva). Honorárne právo 
výstižne definuje Papián ako: „právo, čo zaviedli prétori na všeobecný úžitok, (s cieľom) civilné právo 
podporiť (adiuvandi) alebo doplniť (supplendi) alebo opraviť (corrigendi)“ (D. I, 1, 7, 1). 
234 Fragmentum Dositheanum je zlomok pomôcky, ktorá slúžila na prekladanie právnických textov z latinčiny 
do gréčtiny a naopak. Fragment sa pripisuje gramatikovi Dositheovi (4. stor). Fragment sa zaoberá otázkou 
manumissiones. 
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tým spôsobom, že z originálneho textu vypustili upresnenie, že ius gentium je totožné s 

ius naturale. Ďalej kompilátori pred slovné spojenie „aequum ac bonum“ (slušné a 

dobré) vložili príslovku „semper“ (vždy), čím chceli zdôrazniť novú náležitosť ius 

naturale, t. j. náležitosť jeho stálej a vnútornej dobroty.235 Týmto zásahom kompilátori 

upravili text do podoby, v ktorej ius civile je právo užitočné pre všetkých, alebo pre 

väčšinu jednotlivej civitas, a ius naturale je to, čo je vždy slušné a dobré. Prikláňame 

sa k názoru, že text pripisovaný Paulovi v D. I, 1, 11 mohol byť upravený 

justiniánskymi kompilátormi. Ale hypotéza, že by tento text bol upravený na základe 

Dositheovho fragmentu sa javí nám ale aj iným právnym romanistom ako násilná a 

málo pravdepodobná.236 

Ak by sme pripustili možnosť, že fragment D. I, 1, 11 bol neskôr upravovaný, 

sme toho názoru, že v súlade s prevládajúcim duchom doby klasického práva 

(v ktorom normy ius naturale a ius gentium boli totožné čo do obsahu) Paulus vo 

svojich textoch vždy zastával zásadný dichotomický postoj k súkromnému právu. To 

znamená, že oproti normám civilného práva staval iný celok noriem, ktoré vychádzali 

z prirodzeného rozumu (naturalis ratio) a ktoré zaväzovali všetkých ľudí a teda i všetky 

národy. Rozhodne odmietame hypotézu, že by Paulus vo svojich dielach výslovne 

zastával postoj tzv. trichotómie práva. 

 

 Uvedieme ďalší fragment, ktorý v zásade predstavuje dichotomický postoj, 

i napriek tomu, že sa v ňom Paulus odvoláva na ius gentium: 

D. XVIII, 1, 34, 1: „(Paulus libro XXXIII ad edictum): 

bezvadne sa môžu predať všetky tie veci, ktoré niekto môže 

mať alebo držať alebo (súdne) dosiahnuť; naproti tomu je 

neplatný predaj vecí, ktoré sú vylúčené z obchodovania na 

základe ich prirodzenosti, [práva národov] alebo zvyklosti 

(mravov) civitas“. 

 Výraz „natura“ sa vo fragmente vzťahuje skôr na objektívnu realitu vecí ako 

výslovne na ius naturale. V uvedenom texte vidíme hlavne kontrapozíciu medzi 

„natura“ a „mores civitatis“.237. Proti veciam vylúčeným z obchodného styku („res 

extracommercium“) na základe jednotlivých zvyklostí nejakej obce („mores civitatis“), 

stoja veci vylúčené z obchodovania na základe ich vlastnej prirodzenosti. Boli to 

                                                 
235 Porovnaj ALBERTARIO, E.: Studi di diritto romano, V volume, Milano, 1953, s. 284. Rovnaký názor zdieľa 
aj DE VILLA, V.: Studi sull’ „obligatio naturalis“, in Studi Sassaresi 17 (1936) 98 a nasl. 
236 Porovnaj LOMBARDI, G.: Sul concetto di „ius gentium“, Roma : Istituto di Diritto Romano, 1947, s. 227. 
237 Podobne ako u Gaia sme mohli vidieť kontrapozíciu medzi „naturalis ratio“ a „vôľou jednotlivého národa“. 
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pravdepodobne „justiniánci“, ktorí k týmto dvom pôvodným termínom pripojili zmienku 

na ius gentium a to asi v súvislosti s kategóriou vecí – res publicae iuris gentium, čím 

originálnu kontrapozíciu vo fragmente (prirodzenosť ↔ zvyklosti obce) dostali do 

nerovnováhy. 

 

 Iný text, ktorý sa pripisuje Paulovi, sa osobitným spôsobom vzťahuje na ius 

naturale. Paulus v ňom poukazuje, že všetky zákonodarstvá a práva sú zajedno v tom, 

že dovoľujú odrážať silu silou a násilie násilím:  

D. IX, 2, 45, 4: „(Paulus libro X ad Sabinum): Tí, ktorí 

spôsobili škodu (vtedy), keď sa nemohli brániť inak, sú pred 

žalobou bezpeční. Všetky zákony a všetky práva totiž 

dovoľujú odrážať silu silou. Ale ak preto, aby som sa bránil, 

hodím do svojho protivníka kameň a nezasiahnem jeho ale 

okoloidúceho, budem zodpovedný podľa Aquiliovho zákona. 

Pretože je dovolené udrieť len toho, kto (silou) útočí 

a výlučne vtedy, keď sa to stane kvôli obrane a nie kvôli 

pomste“. 

 V súvislosti s nadobúdaním vlastníctva obrátime našu pozornosť na časť 

fragmentu, v ktorom Paulus čo do obsahu stotožňoval ius gentium s ius naturale: 

D. VI, 1, 23: „(Paulus l. XXI ad edictum): Vecná žaloba 

prináleží tomu, kto nadobudol (vlastníctvo) podľa práva 

národov (ius gentium) alebo podľa civilného práva (iure civili) 

[...]“. 

Uvedený Paulov text nám rezonuje s textom Gaia v Inst. II, 65-66. Paulus 

spája nadobudnutie vlastníckeho práva s ius gentium, kým Gaius zasa s ius naturale. 

Je to len ďalšie potvrdenie, že právnici klasického obdobia stavali proti sebe dve 

kategórie právnych celkov. Oproti ius civile postavili jeden spoločný komplex právnych 

noriem, ktorý obsahovo stotožňovali, ale raz ho nazývali ius gentium a inokedy zas ius 

naturale. 

 Aj iné Paulove fragmenty napriek tomu, že výslovne spomínajú ius gentium, sa 

obsahovo vzťahujú aj na prirodzené právo. Napríklad: 

D. XVIII, 1, 51 „(Paulus l. XXI ad edictum): pobrežia, spojené 

s predaným pozemkom (fundo), sa nezapočítavajú do 

výmery pozemku, pretože sú to veci, ktoré nepatria nikomu, 

ale na základe práva národov sú uprázdnené (sú otvorené) 
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pre všetkých: (taktiež rovnakým spôsobom sa 

nezapočítavajú) ani verejné cesty, alebo náboženské či 

posväatné miesta“. 

D. XXXIII, 2, 68 „(Paulus l. singulari ad s. c. Turpillianum): 

podľa práva národov sa krvismilstva dopúšťa ten, kto uzavrie 

manželstvo so ženou z radu svojich predkov alebo potomkov 

[...]“. 

Prirodzené právo podľa Paula je také, ktoré je vždy slušné (dobré) 

a spravodlivé, a teda sleduje kritériá spravodlivosti. Občianske právo je právo vlastné 

každej „civitas“ a sleduje kritériá užitočnosti vzhľadom na celok alebo väčšinu.238 

Prirodzené právo prostredníctvom aequitas (spravodlivosti) má vypĺňať medzery alebo 

nedostatky pozitívneho práva.239 Aj Paulova koncepcia práva je dichotomická: oproti 

ius civile postavil jeden spoločný celok noriem, ktorý obsahovo stotožňoval: raz ho 

pomenoval ius gentium a inokedy zas ius naturale v závislosti od toho, či chcel 

zvýrazniť abstraktný aspekt právneho fundamentu určitej normy, alebo ten konkrétny, 

ktorý vyjadroval to, že dotyčná norma platí pre všetky národy. 

 

3.7 Aelius Marcianus (prvá polovica 3. stor.) 

 Z prameňov vyplýva, že Marcián poznal kontrapozíciu medzi ius civile a ius 

gentium a používal ju s cieľom systematizácie právnych noriem a inštitútov. Z kritickej 

analýzy jeho textov vyplýva, že aj on bol zástancom tzv. dichotómie práva.240 Napriek 

tomu Voigt, vo svojom známom diele Ius naturale verí, že Marcianus je typickým 

zástancom právnej trichotómie: a) naturalia iura (quae apud omnes gentes peraeque 

servantur); b) ius gentium; c) iura civilia.241 Voigtove závery sa opierajú len o 

dogmatické analýzy Marciánových textov, ale nevychádzajú z kritických pohľadov. Na 

základe kritických aspektov na jeho texty vzťahujúce sa na ius gentium242 možno 

konštatovať, že keď hovoril o ius gentium, tak mal na mysli také právne normy 

                                                 
238 Paulus, D. I, 1, 11: „Ius pluribus modis dicitur: uno modo, cum id semper aequum ac bonum est ius 
dicitur, ut est ius naturale. Altero modo, quod omnibus aut pluribus in quaque civitate utile est, u test ius 
civile“. 
239 Paulus D. XXXIX, 3, 2, 5: „haec aequitas suggerit, etsi iure deficiamur“. 
240 Napríklad v otázke otroctva Marcián stavia proti sebe ius civile a ius gentium (D. I, 5, 5, 1): „Servi autem 
in dominium nostrum rediguntur aut iure civili aut gentium: iure civili [...], iure gentium nostri servi sunt qui ab 
hostibus capiuntur aut qui ex ancillis nostris nascuntur“. Podľa Marciána sú otroci na základe ius gentium 
považovaní za zatknutých nepriateľov a otrokmi sú aj tí, ktorí sa narodili z otrokyne. 
241 Porovnaj VOIGT, M.: Jus naturale aequum et bonum und jus gentium der Römer, Leipzig 1856, s. 446-
453  
242 D. I, 5, 5, 1; D. XLVIII, 19, 17, 1; D. XLVIII, 22, 15; D. I, 8, 4; D. XIX, 5, 25. 
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a inštitúty, ktoré sa univerzálne aplikovali na všetkých slobodných ľudí nezávisle na ich 

príslušnosti k nejakej komunite. 

 Nemožno však opomenúť skutočnosť, že Marcianus sa výslovne zmieňuje aj 

o prirodzenom práve a to v súvislosti s vecami, ktoré patria všetkým: 

D. I, 8, 2, 1 „(Marcianus l. III institutionum): niektoré veci sú 

podľa prirodzeného práva spoločné všetkým, niektoré patria 

celku, niektoré nikomu, zväčša ale patria jednotlivcovi a tie 

jednotlivec nadobúda rozličným spôsobom. 1. A totiž podľa 

prirodzeného práva sú všetkým spoločné tieto: vzduch, 

tečúca voda, more a tým aj morské pobrežie“243. 

 Marcián vymenuváva štyri veci, ktoré sú na základe prirodzeného práva 

spoločné všetkým: aer, aqua profluens, mare et litora maris, čím inak povedal, že 

uvedené veci sú vyňaté z individuálneho (súkromného) vlastníctva. V akom zmysle sa 

má posudzovať prirodzené právo, na ktoré sa Marcián odvoláva pri vymenúvaní vecí, 

ktoré patria všetkým? Ak by chápal „prirodzené právo“ ako autonómny súhrn noriem 

a inštitútov, ktorý by bol postavený na roveň normám „občianskeho práva“ a „práva 

národov“, tak by sme nevyhnutne prišli k záveru, že Marcián už poznal trichotómiu 

práva. 

 Naše presvedčenie, opierajúce sa aj o názory väčšiny právnych romanistov, je 

opačné: t. j. nie trichotómia, ale dichotómia práva a zdôvodňujeme to nasledovne. 

Marcián (ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou pôsobil výhradne ako učiteľ a 

spisovateľ) bol ovplyvnený filozofickou a literárnou kultúrou a pravdepodobne bol 

prvým právnikom, ktorý zoskupil do samostatnej kategórie veci: vzduch, tečúca voda, 

more a morské pobrežie. Marcián pri predstavení kategórie vecí (ktoré sú na základe 

prirodzeného určenia spoločné všetkým – „res communes omnium“) chcel len 

jednoducho zdôrazniť, že autonómna kategória uvedených vecí je založená na ich 

rovnakej prirodzenosti. 

Z toho dôvodu sme presvedčení, že Marcián vôbec nechápal prirodzené právo 

ako autonómne existujúci súbor noriem. Sme presvedčení, že marciánovské chápanie 

prirodzeného práva je podobné ako u právnika Paula v D. XVIII, 1, 34, 1, ktorý (ako 

sme už mohli vidieť skôr) na tému vecí, ktoré sú vylúčené z obchodného styku hovorí: 

„je neplatný predaj vecí, ktoré sú vylúčené z obchodovania na základe ich 

prirodzenosti, [práva národov] alebo zvyklostí (mravov) civitas“. Ak z Paulovho 

                                                 
243 Niektorí autori (napr. Gambrio Lombardi) sú toho názoru, že len prvé tri veci sú vo fragmente pôvodné: 1. 
vzduch, 2. tečúca voda, a 3. more. Morské pobrežie sa pravdepodobne v pôvodnom texte nenachádzalo. 
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fragmentu odstránime pravdepodobne vložený výraz „práva národov“, tak nám z toho 

vyplýva, že Paulus sa v tomto fragmente neodvolával na hypotetický a samostatný 

komplex noriem prirodzeného práva, ale len jednoducho chcel vyjadriť skutočnosť, že 

niektoré veci sú vylúčené z obchodného styku na základe ich spoločnej prirodzenosti, 

zatiaľ čo iné veci sú vylúčené na základe pozitívnych mores civitatis. 

Na základe kritickej analýzy prameňov pripisovaných Marciánovi pre nás 

vyplýva, že bol zástancom dichotómie práva (ius civile ↔ ius gentium). O „práve 

národov“ hovoril (bez akýchkoľvek špecifických zmienok o cudzincoch) ako o normách 

a inštitútoch, ktoré sa vo všeobecnosti aplikujú na všetkých slobodných ľudí nezávisle 

na ich príslušnosti k nejakej komunite (civitas). Ale termín „prirodzené právo“ použil len 

na to, aby prostredníctvom neho zvýraznil, že niektoré veci (res) sú z titulu ich rovnakej 

prirodzenosti spoločné všetkým (communes omnium). 

 

3.8 Hermogenianus (3. storočie) 

 Klasická jurisprudencia doznieva v 3 storočí s menami dvoch právnikov 

Hermogeniana a Modestina. Hermogenianus patrí už do obdobia dominátu a je známy 

tým, že napísal Iuris epitomae (výňatky z diel skorších právnikov).244 Predstavíme jeho 

pomerne známy fragment, ktorý sa síce výslovne odvoláva len na ius gentium a ius 

civile, ale Savigny z tohto fragmentu vydedukoval, že Hermogenianus evidentne už 

musel poznať aj koncept prirodzeného práva:245 

D. I, 1, 5 „(Hermogenianus libro I iuris epitomarum): toto 

právo medzi národmi prinieslo vojny, odlúčilo národy, na 

jeho základe boli vybudované ríše, uznalo sa vlastníctvo, 

položili medzníky na polia, rozmiestnili stavby, zaviedlo sa 

obchodovanie, kúpa, nájom, zmluva o diele, pracovná 

zmluva a ďalšie právne povinnosti s výnimkou tých, ktoré 

vznikli na základe civilného práva“. 

 Na základe uvedeného fragmentu Savigny označil Hermogeniana za stúpenca 

právnej trichotómie (ius naturale, ius gentium, ius civile), pretože podľa neho je 

evidentné, že „bolo obdobie, v ktorom ľudia medzi sebou nepoznali iné vzťahy ako tie, 

ktoré mali spoločné so zvieratami: sexuálny vzťah, plodenie, či výchova potomstva. 

V tejto dobe však nastala „sekunda“, v ktorej vznikli štáty, otroctvo, súkromné 

vlastníctvo, záväzky a všetko to sa udialo u všetkých ľudí tým istým spôsobom. 

                                                 
244 Naproti tomu Codex Hermogenianus nie je jeho dielom, ale pravdepodobne jeho menovca z neskoršieho 
obdobia. 
245 Porovnaj SAVIGNY, F. C.: Sistema del diritto romano attuale, trad. it., Torino 1893, s. 410. 
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Nakoniec sa v každom štáte rozvinulo právo zvláštnym spôsobom, čiastočne 

prostredníctvom rôzneho vymedzenia spoločných inštitútov, čiastočne prostredníctvom 

zavedenia nových inštitútov“.246 Nie všetci zdieľajú uvedený názor, ale kvôli úplnosti ho 

považujeme za potrebné spomenúť.247 

 

Záver 

Po predstavení právnych textov, ktoré sa pripisujú právnikom klasického 

obdobia a ktoré sa týkajú prirodzeného práva, nemôžeme potvrdiť hypotézu, žeby 

rímski právnici prostredníctvom konceptu ius naturale kultivovali myšlienku ideálneho 

a abstraktného poriadku, ktorý by mal slúžiť ako inšpirácia pre pozitívne právo. 

Odhliadnúc od niektorých textov, ktoré sú vyslovene teoretického charakteru a ktoré 

s najväčšou pravdepodobnosťou nie sú pôvodné, môžeme prísť k záveru, že rímska 

jurisprudencia klasického obdobia vytvorila prostredníctvom konceptu prirodzeného 

práva také pozitívne právo, ktoré je previazané s prírodou v zmysle faktickej reality. 

Boli to „postklasici“ alebo až „justiniánci“, ktorí začali teoretizovať tým spôsobom, že 

ideu prirodzeného práva považovali za právo ideálne, za právo, ktoré je božského 

pôvodu, za právo, ktoré je nadradené pozitívnemu právu a ktoré tým pádom môže stáť 

proti niektorým predpisom pozitívneho práva. 

„Rímski klasici“ prirodzené právo nepovažovali za nejaký vyšší poriadok, ale 

skôr za koncept, ktorý v oblasti pozitívneho právneho poriadku poslúžil k tomu, aby pri 

výklade práva a pri neskoršej klasifikácii právnych inštitútov poskytoval zásadné 

odôvodnenia. Pre rímskych právnikov klasického obdobia bolo ius naturale princípom 

a inštitútom pozitívneho práva, ktoré oni odôvodňovali z rovnakej prirodzenosti 

(povahy) vecí. Tieto princípy a inštitúty pozitívneho práva boli podľa úsudku právnikov 

predstavované v dvoch podobách, buď ako: 

a) niečo, čo je nutné, nezničiteľné, majúce autoritatívny pôvod; 

b) ius gentium, teda ako pozitívne právo každého civilizovaného národa. 

Tieto dve podoby konceptu prirodzeného práva, ku ktorým právna veda 

klasického obdobia došla, samé o sebe poukazujú na univerzalitu, ktorá presiahla 

hranice jednotlivého pozitívneho práva. Je dôležité poznamenať, že Rimania 

k uvedenej univerzalite dospeli prostredníctvom pozorovania konkrétnej právnej 

reality, ku ktorej ich viedlo vlastné právo, aby túto realitu usmerňovali a upravovali. 

Rimania to robili tým spôsobom, že tvorili a klasifikovali svoje vlastné právo, ale bez 

                                                 
246 Ibidem, s. 410-411. 
247 Nesúhlas prejavili napríklad Silvio Perozzi, či Gabrio Lombardi. 
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toho, aby sa pritom odvolávali na nejaký ideálny alebo vyšší prameň, ktorý by ich 

k tomu inšpiroval.248 

V súvislosti s ideálom spravodlivosti, ktorú priniesla najmä grécko-rímska 

filozofia, spontánne sa nám natíska otázka. Prečo klasická rímska jurisprudencia 

nečerpala viac z vnútornej potreby, ktorá právo vedie smerom k spravodlivosti? Snáď 

to bolo tým, že rímski právnici pôsobili predovšetkým vo sfére súkromného práva, a 

teda mali čo do činenia s takým právnym poriadkom, ktorý bol osobitne pripravený na 

to, aby sa vyrovnával s požiadavkami doby a spoločnosti. V takýchto historických 

okolnostiach by nebolo vhodné, keby sa v rímskom právnom poriadku objavil rozkol 

medzi platným pozitívnym právom na jednej strane a nejakým ideálnym právom na 

strane druhej. Ale aj napriek tomu niektorí rímski právnici pociťovali vnútornú potrebu 

aspoň z časti zakomponovať do pozitívneho práva požiadavky etického charakteru. 

Dosvedčuje to napríklad Celsus, keď definoval právo ako „ars boni et aequi“, alebo 

Ulpián, keď klasifikoval príkazy práva: „honeste vivere, alterum non laedere, suum 

cuique tribuere“. Odhliadnúc od toho je nutné zdôrazniť, že koncepcia ius naturale 

v období klasického práva bola koncepciou bytostne realistickou. 

Z prameňov, ktoré sme synteticky predstavovali, nadobúdame dojem, že 

právna veda klasického obdobia sa popri konceptoch prírody (natura) a prirodzeného 

rozumu (naturalis ratio) len sporadicky odvolávala na koncept prirodzeného práva. 

Robila to tým spôsobom, že sa zameriavala na poriadok (niekedy výnimočne aj na 

subjektívnu situáciu), ktorý sa zakladal na racionálnom alebo obvyklom hodnotení 

určitej reality faktu, s cieľom motivovať alebo klasifikovať normy alebo inštitúty 

pozitívneho práva. Nenadobúdame však dojem, že by v tejto činnosti malo filozofické 

myslenie rozhodujúci vplyv. 

Koncepcia prirodzeného práva nadobudla osobitný technický význam 

abstraktnej hodnoty v súvislosti s neskoršou klasifikáciou inštitútov, keď sa zhodovala 

s koncepciou práva národov (ius gentium), teda s právom, ktoré Rimania v skutočnosti 

považovali za platné pre všetky civilizované národy na základe naturalis ratio. Je 

zrejmé, že postavenie koncepcie prirodzeného práva na roveň práva národov 

poukazuje na tendenciu, ktorá nebola sledovaná systematicky. 

                                                 
248 Na túto tému tiež porovnaj GAUDEMET, J.: Quelques remarques sur le droit naturel à Rome in: Revue 
Internationale des Droits de l´Antiquité 1 (1952) 459; LONGO, C.: Note critiche a proposito della tricotomia 
ius naturale, gentium, civile, in: Rendiconti del Istituto Lombardo di sc. e lett., Ser. II, Vol. XL, s. 633-640; DE 
MONTEMAYOR, G.: Storia del diritto naturale, Napoli : Remo Sandron Editore, 1911, s. 50-58; BARTOŠEK, 
M.: Sulla concezione „naturalistica“ e materialistica dei giuristi classici, in: Studi di memoria di E. Albertario, 
Milano, 1953, s. 463-514; BURDESE, A.: Il concetto di ius naturale nel pensiero della giurisprudenza 
classica, in: Rivista italiana per le scienze giuridiche 8 (1954) s. 419-421. 
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Rimania vo svojich úvahách o prirodzenom práve prišli k záveru, že existujú 

isté princípy, ktoré sú nevyhnutné a ktoré nemôže prekonať žiadna normotvorná 

autorita. Takéto princípy nazvali ius naturale. Napriek tomu je nutné opäť pripomenúť, 

že vo všeobecnosti idea prirodzeného práva klasického obdobia nebola považovaná 

za nejaký vyšší poriadok, ktorý existuje sám o sebe tak, že stojí na etickej alebo až na 

transcedentnej úrovni v porovnaní s pozitívnym právom. 

Domnievame sa, že v prípade inštitútu otroctva môžeme aspoň z časti 

uvažovať o výnimke. Týka sa to textov, ktorých autenticita je mnohými autormi právom 

spochybnená a ktoré odzrkadľujú kresťansko-justiniánske myslenie neskoršej doby. 

Jedná sa napríklad o text Ulpiána, v ktorom tvrdí, že „keď bolo otroctvo neznáme, tak 

všetci sa rodili slobodní a nebolo známe prepustenie“ (D. I, 1, 4), alebo text toho istého 

Ulpiána (D. L, 17, 32),249 v ktorom sa stavia proti ius civile, ktoré uznáva otroctvo, 

alebo texty Fiorentina (D. I, 5, 4)250 a Tryphonina (D. XII, 6, 64),251 z ktorých vyplýva, 

že inštitút otroctva bol zavedený následkom ius gentium a je v protiklade s ius naturale. 

Nesmieme však zabudnúť, že podobné úvahy o otroctve odzneli už predtým v dielach 

gréckych a neskôr aj rímskych filozofov! V prípade uvedených textov ani my 

s absolútnou istotou nemôžeme vylúčiť možnosť, že oni mohli byť z časti modifikované 

v poklasickom alebo justiniánskom období, ale rovnako nemôžeme vylúčiť ani to, že 

v prípade otroctva boli takéto filozofické úvahy recipované do právnej doktríny už 

v klasickom období. Preto môžeme reálne predpokladať aj tú možnoť, že rímski 

právnici klasického obdobia recipovali známe filozofické myšlienky týkajúce sa otroctva 

a aj slobody každého človeka tým spôsobom, že ius naturale predstavovali ako 

poriadok, ktorý je v protiklade k pozitívnemu právu, t. j. je v opozícii tak voči civilnému 

právu, ako aj voči právu národov. 

Považujeme za dosť pravdepodobné, že v oblasti inštitútu otroctva mohli byť 

niektoré teoreticko-filozofické myšlienky týkajúce sa prirodzeného práva každého 

človeka na slobodu prijaté do pozitívneho právneho poriadku klasického obdobia. 

Ostáva už len na zvážení, alebo skôr na vnútornom presvedčení každého autora 

k akému názoru sa prikloní pri hodnotení konkrétneho právneho prameňa klasického 

obdobia. Či sa prikloní k tomu, že v oblasti otroctva išlo len o prevzatie teoretických 

konceptov, ktoré mali pôvod v gréckej filozofii. Alebo či sa prikloní k mienke, podľa 

                                                 
249 „Z toho čo sa vzťahuje na ius civile, otroci nemajú nič; nie na základe ius naturale, pretože, čo sa týka ius 
naturale, všetci ľudia sú si rovní“. 
250 „[...] otroctvo je inštitút ius gentium, pre ktorý je niekto podrobený proti prirodzenosti vlastníctvu iného“. 
251 „Ak pán dlhoval otrokovi a zaplatil mu to po prepustení na slobodu, [...] lebo, ako sloboda je obsiahnutá 
v prirodzenom práve a vlastnícka moc bola zavedená právom medzi národmi, tak otázka či dlh existuje alebo 
nie spolu s právom žaloby na jeho vrátenie späť sa musí rozpoznať v zhode s prírodou“. 
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ktorej samotná klasická jurisprudencia vo sfére otroctva postupne dospela k takým 

konkrétnym riešeniam, že koncept prirodzenosti (natura) používala pri tvorbe práva, 

ako napríklad v prípade naturalis possessio, naturalis obligatio, naturalis cognatio. 
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IV. kapitola 

Ius naturale a jeho odraz 

v magistrátskej jurisdikcii prétorov 

 

V úvode publikácie sme konštatovali, že skutočne autonómny obsah ius 

naturale sa v rámci rímskeho práva začal vytvárať až v poklasickej dobe, a to vplyvom 

kresťanstva. Nejde o prekvapivé zistenie, lebo rímski právnici si od tohto termínu 

zachovávali patričný odstup, lebo koniec koncov ako kazuisti boli k tomu do istej miery 

nútení. Ius naturale totiž nemal pre nich dogmatický význam. Tým však nechceme 

naznačovať, že by koncepcia ius naturale v období klasického práva absentovala. 

Práve naopak, uvažovanie starovekých gréckych mysliteľov (najmä stoikov) 

o prirodzenom práve a spravodlivosti sa premietalo do ediktálnej činnosti rímskych 

magistrátov predovšetkým prétorov. 

V tejto súvislosti existuje špecifické vymedzenie prirodzeného práva, ktoré 

nachádzame v XIV. knihe komentára k Sabinovmu dielu od Julia Paula: 

„Právo má viacero významov: jeden ako prirodzené právo, 

keď sa hovorí o tom, čo je vždy spravodlivé a dobré. Druhý 

ako civilné právo, keď sa hovorí o tom, čo je užitočné pre 

všetkých, alebo pre väčšinu v jednotlivej obci (civitas). 

A nemenej správne sa právo v našej obci volá honorárne 

(čestné) právo: hovorí sa, že prétor vyslovuje každé právo, 

najmä ak sa rozhodne nespravodlivo. Vzťahuje sa to totiž nie 

na to, čo takto prétor urobil, ale na to, čo je náležité, aby 

prétor urobil. V inom význame sa hovorí o práve ako 

o mieste, na ktorom sa súdi: názov je prenesený z toho, čo 

sa deje na tom mieste, kde sa to deje. Takéto miesto 

môžeme vymedziť takým spôsobom, že kdekoľvek prétor 

ustanovil, že bude súdiť pri zachovaní dôstojnosti svojho 

úradu a zachovaní obyčaje predkov, to miesto sa správne 

nazýva právo (súdne miesto)“.252 

                                                 
252 „Ius pluribus modis dicitur: uno modo, cum id quod semper aequum ac bonum est ius dicitur, ut est ius 
naturale. altero modo, quod omnibus aut pluribus in quaque civitate utile est, ut est ius civile. nec minus ius 
recte appellatur in civitate nostra ius honorarium. praetor quoque ius reddere dicitur etiam cum inique 
decernit, relatione scilicet facta non ad id quod ita praetor fecit, sed ad illud quod praetorem facere convenit. 
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Paulus vychádza z dualistickej koncepcie, v ktorej oproti ius naturale stavia ius 

civile, pričom do kategórie civilného práva zahŕňa tzv. honorárne právo (ius 

honorarium). „Paulovo“ prirodzené právo je vždy právo dobré, spravodlivé a slušné 

(semper aequum ac bonum) a je jednoznačne nadradené pozitívnemu právu 

akejkoľvek jednotlivej obce (civitas), jej prospechu (utilitas publica). Je logické, že o to 

viac ius naturale má byť nadradené prospechu jednotlivcov (utilitas privata). Ide teda 

o právo, ktoré je svojim spôsobom ideálne a ktoré v eventuálnom strete 

s pozitívnoprávnou úpravou musí dostať prednosť. 

 

4.1 Nedostatky rímskeho občianskeho práva 

V 3. storočí pred n. l. v stredomorskej oblasti začínal zosilňovať vplyv Ríma, 

ktorý z pôvodne mestského štátu (polis) prerástol v svetové impérium. V 2. storočí 

pred n. l. Rimania ovládli skoro celý vtedajší civilizovaný svet a politicky i hospodársky 

si postupne podmanili Grécko. Rímske občianske právo (ius civile) pôvodne platilo len 

pre rímskych občanov253 (princíp personality) a upravovalo vzťahy medzi rímskymi 

občanmi navzájom a taktiež medzi občanmi a štátom.254 Občianske právo bolo 

obsiahnuté v zákonoch a iných im na roveň postavených prameňoch, napríklad 

v uzneseniach plebsu, senátu, v cisárskych nariadeniach atď. 

 S územným rozvojom Rímskej ríše sa postupne začali prejavovať nedostatky 

rímskeho občianskeho práva a to najmä v dvoch skutočnostiach. Princíp personality 

brzdil styky Rimanov s ostatným obyvateľstvom. Boli to predovšetkým hospodárske 

a obchodné kontakty, na ktorých mali osobitný záujem tak rímski občania (ako 

súkromníci), ako aj obyvateľstvo celej ríše. Druhým negatívnym fenoménom rímskeho 

občianskeho práva bola jeho veľká formálnosť, ktorá spôsobovala nepružnosť v styku 

rímskych občanov s ostatným obyvateľstvom ríše. Uvedené nedostatky dokázala 

odstrániť až autorita rímskych magistrátov (najmä prétorov), ktorí prostredníctvom 

svojich mocenských príkazov dali strnulému rímskemu právu schopnosť ďalej sa 

rozvíjať. 

                                                                                                                                  
alia significatione ius dicitur locus in quo ius redditur, appellatione collata ab eo quod fit in eo ubi fit. quem 
locum determinare hoc modo possumus: ubicumque praetor salva maiestate imperii sui salvoque more 
maiorum ius dicere constituit, is locus recte ius appellatur“ (Paul. D. I, 1, 11). 
253 Cisár Caracalla (v snahe tesnejšie pripútať provincie k ríši a zabrániť vnútornej kríze ohrozujúcej jednotu 
ríše) v roku 212 n. l. priznal rímske občianstvo všetkým slobodným obyvateľom provincií (constitutio 
Antoniana de civitate). 
254 Právnik Gaius vo svojich Inštitúciách uvedenú skutočnosť vyjadril týmito slovami: „Všetky národy, ktoré sa 
riadia zákonmi a obyčajmi, užívajú sčasti svoje vlastné, sčasti právo spoločné všetkým ľuďom, lebo právo, 
ktoré si ktorýkoľvek národ sám pre seba ustanovil, to sa nazýva jeho vlastným občianskym právom, akoby 
vlastným právom jeho obce“ (Gai. Inst. I, 1). 
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 Rímski magistráti (magistratus populi Romani) boli v zásade vykonávateľmi 

zákonov, plebiscitov, prípadne uznesení senátu. Niektorí z nich, spravidla tí vyšší 

(magistratus maiores), boli obdarení aj právotvornou pôsobnosťou, to znamená, že 

v rámci vládnej a správnej právomoci im patrilo dôležité ius edicendi (tzv. nariaďovacie 

právo), ktoré mohli oznámiť ústne (coram) alebo písomne (edictum). Veľmi významné 

boli najmä súdne edikty, ktoré sa dotýkali výkonu súdnej právomoci (jurisdikcie). 

Uvedenú jurisdikciu mali len títo úradníci: mestský a cudzinecký prétor, kurulský edil. 

V provinciách súdnu právomoc mali miestodržiteľ a finančný kvestor.255 

 

4.2 Prétor a tvorba práva256 

Úrad mestského prétora (praetor urbanus) bol zavedený v období republiky 

Liciniovým zákonom v roku 367 pred n. l. za účelom odbremenenia práce konzulov (na 

jeden rok) vo výkone súdnictva (iurisdictio) v civilných sporoch medzi rímskymi 

občanmi. Prétor bol spočiatku len jeden a ako taký bol považovaný len za zástupcu 

a pomocníka konzulov, neskôr naň prešla celá jurisdikcia konzulov. Od konca prvej 

púnskej vojny (264 pred n. l.) vznikol úrad druhého prétora (tzv. cudzineckého prétora), 

ktorého iurisdikcia sa týkala súkromných sporov medzi rímskymi občanmi 

a cudzincami, respektíve súkromných sporov, v ktorých bola aspoň jedna strana 

cudzincom. O rozdelení jurisdikcie rozhodoval lós. Prétorovi, ktorému pripadla 

„iurisdictio urbana“ sa nazýval mestský (praetor urbanus)257 a ktorému pripadla 

„iurisdictio peregrina“ sa nazýval cudzinecký (praetor peregrinus).258 V ostatných 

oblastiach činnosti neboli medzi nimi rozdiely, t. j. obaja mali rovnaké impérium 

a rovnakú potestas, ale napriek tomu mestský prétor bol považovaný za vyššieho 

(praetor maior) a v neprítomnosti konzulov mal dozor nad mestom Rímom. Dobývanie 

provincií spôsobilo, že prétorské kolégium sa postupne rozširovalo na 4, 6, 8 a koncom 

republiky až na počet 16 prétorov. Na rozdiel od miestodržiteľov všetci prétori pôsobili 

v meste Ríme, z ktorého sa mohli vzdialiť len na dobu najviac desať dní. Vekový 

cenzus určila lex Villia annalis nad 40 rokov, za cisárstva nad 30 rokov.  

                                                 
255 BRTKO, R.: Koncepcia prirodzeného práva v antickom Ríme, in Policajná teória a prax XVIII. 2/2012, s. 
88. 
256 Výraz prétor (lat. praetor) pochádza z „praeire“ (ísť v predu). „Prae-itor“ (chodiaci vpredu) znamená 
veliteľ, náčelník. 
257 Praetor urbanus bol príslušný rozhodovať spory medzi rímskymi občanmi. Teritoriálna pôsobnosť 
mestského prétora sa vzťahovala na mesto Rím a Itáliu. 
258 Právomoc cudzineckého prétora bola tiež v oblasti civilného súdnictva a na základe osobnej príslušnosti 
sa vzťahovala na rozhodovanie sporov buď medzi rímskymi občanmi a cudzincami, alebo len na 
rozhodovanie sporov medzi cudzincami. Tento prétor rozhodoval o veciach, ktoré možno modernou 
terminológiou kvalifikovať ako spory s cudzím prvkom. 
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Prétor bol konzulom podriadený (ako ich collega minor, t. j. mal menšie 

právomoci - imperium minus). Motívy takejto zmeny neboli len politické, ale 

rozhodovali aj iné skutočnosti, ako napríklad rastúce vojenské povinnosti konzulov, 

ktoré ich nútili k dlhému pobytu mimo mesto,259 ale aj potreba uskutočnenia výnimky 

z princípu kolegiality pri rozhodovaní sporov v oblasti civilného súdnictva, kde sa 

vyžadovalo jednoznačné rozhodnutie. Aj napriek uvedenému, súdnictvo nebolo 

vyradené z aktov najvyššej vládnej moci konzulov, ale založením pretúry bol 

jednoducho vytvorený tretí menší kolega konzulov (collega minor), ktorý mal nižšiu 

vládnu moc (impérium minus), to znamená, že jeho moc bola fakticky obmedzená len 

na oblasť civilnej súdnej správy v meste (Urbs) a nazývala sa iurisdictio.260 

Prétorova jurisdikcia zohrala dôležitú úlohu pri rozvoji rímskeho súkromného 

práva. Prétor, prísne vzaté, nemal zákonodarnú moc a teda nemohol tvoriť občianske 

právo (praetor ius facere non potest), lebo jeho moc sa obmedzovala na výkon 

súdnictva. Ale prostredníctvom svojich pomocných prostriedkov v skutočnosti (de 

facto) prispieval k tvorbe súkromného práva. Konkrétne išlo o to, že prétor 

z materiálneho hľadiska uznal nároky, ktoré boli civilnému právu cudzie, alebo 

nepoužívaním zastaraných noriem a pripustením nových foriem zmierňoval prísnosť 

starého civilného práva. Týmto spôsobom sa právo bez zásadného spolupôsobenia 

zákonodarcu prostredníctvom súdnej praxe prétorov prispôsobovalo hospodárskemu 

vývoju. Prétor teda fakticky zdokonaľoval súkromné právo prostredníctvom princípu 

zmluvnej dôvery (fides) a spravodlivosti (aequitas). Právotvorná činnosť prétora sa 

z formáleho hľadiska uskutočňovala pomocou nových technických prostriedkov, 

o ktorých budeme pojednávať neskôr. Len malé percento prétorov profesionálne 

ovládalo právne normy. Za ich rozhodnutiami boli zvyčajne významní právnici, ktorí 

prétorovi poskytovali právne rady.261 

Prétor teda osobitným spôsobom vytváral nové právo najmä aplikáciou 

princípu aequitas (slušnosti, spravodlivosti) a bona fides.262 Preto sa tu hovorí 

o tzv. prétorskom (ius praetorium) alebo všeobecnejšie o úradníckom (ius honorarium) 

práve, ktorého podstatu právnik Marcián vyjadril nasledovne: „[...] honorárne právo je 

živý hlas civlného práva“ (Marcianus D I, 1, 8). 

                                                 
259 „A keďže konzuli často opúšťali mesto pre vojny so susedmi, aby bol niekto, kto by mohol v obci 
vyhlasovať právo, stalo sa, že sa volil aj prétor, ktorý sa nazýval mestský, pretože vykonával právo v meste“ 
(D. I, 2, 2, 27.) 
260 Stotožňujeme sa s nemeckým právnym romanistom Franzom Wieackerom, ktorý o význame prétora 
napísal: „Tradicionalizmus zákonov a starých právnikov by sotva vyviedli rímske právo zo starobylej 
obmedzenosti. K plnému ovládnutiu života ho splnomocnil až mocenský príkaz prétora“; WIEACKER, F.: Der 
Prätor. Gerichtsherrschaft und Rechtsgang, Vom römischen Recht, 2. Aufl., Stuttgart 1961, s. 83-127. 
261 BLAHO, P. - HARAMIA, I. - ŽIDLICKÁ, M., Základy rímskeho práva, Bratislava : PraF UK, 1997, s. 38. 
262 Porovnaj Ulp. D. II, 7, 1. 
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Okrem prétorov, jurisdikčná právomoc patrila aj kurulským edilom (aediles 

curules), ktorých úrad vznikol v roku 367 pred n. l. ako politická reakcia na prístup 

plebejcov k úradu konzula.263 Motívy vzniku kurulských edilov boli predovšetkým 

praktické. V súvislosti s vzrastom rímskeho panstva bolo potrebné odbremeniť 

konzulov od menej dôležitých záležitostí týkajúcich sa len mesta Ríma. Ich súdna 

právomoc sa vzťahovala na spory týkajúce sa zodpovednosti za fyzické vady pri 

kúpnopredajnej zmluve (emptio venditio) uzavretej na trhu, najmä pokiaľ išlo o predaj 

dobytka (iumenta) a otrokov (servi). Kurulskí edili neboli magistrátmi cum imperio,264 

ale podobne ako prétori mali právo v rámci svojej vecnej príslušnosti vydávať edikt 

(edictum aedilium).265 

 

4.3 Prétor a jeho zmysel pre vyššiu spravodlivosť pri ochrane 

subjektívnych práv 

 V histórii zabezpečenia súdnej ochrany subjektívnych práv sa v rímskom práve 

uplatnili tri procesné systémy (legisakčný, formulový a kogničný).266 Za republiky, keď 

sa v praxi uplatňovali legisakčný a formulový proces, magistrát (spravidla prétor)267 

zohral v konaní in iure dôležitú úlohu. V súkromnom procese prétor nevystupoval ako 

typický sudca a to preto, lebo uvedený proces prebiehal v dvoch fázach: a) pred 

štátnym súdnym predstaviteľom – magistrátom zvyčajne prétorom (táto fáza sa 

nazývala in iure) a pred súkromným sudcom (apud iudicem).268 

                                                 
263 V poslednom období republiky edilovia (aediles) boli trojakí: a) plebejskí, b) kurulskí, c) ceriálni (v 
podstate to boli len špecializovaní plebejskí edilovia). 
264 Pôsobenie a právny status tohto magistráta možno charakterizovať ako špecializovanú súdnu právomoc. 
265 Edikt nariaďoval oznámenie určitých fyzických nedostatkov. U otrokov telesné nedostatky, chorobu, 
noxálnu zodpovednosť, určité charakterové vlastnosti (napr. sklon k túlaniu alebo úteku). Pri zvieratách išlo 
o telesné nedostatky a chorobu (porovnaj Ulp. D. XXI, 1, 1, 1; Ulp. D. XXI, 1, 38). Ak predávajúci takéto 
nedostatky neuviedol alebo poskytol promissum či dictum a neskôr sa ukázalo, že vec má vady predvídané 
kurulským edilom, poskytol edil kupujúcemu právnu ochranu. Kupujúci sa mohol rozhodnúť buď pre žalobu 
na zrušenie (actio redhibitoria – saD. XXI, 1, 19, 6) alebo pre žalobu na menší rozsah (actio quanti minoris). 
266 Legisakčný proces bol charakteristický pre obdobie rímskej republiky a od Gaia sa dozvedáme, že bol 
najstaršou formou súdnej ochrany práva (porov. Gai Inst. IV, 11 - 30). Formulový proces vznikol 
pravdepodobne už v predklasickej dobe popri legisakčnom procese. Napokon Júliov zákon o súkromnom 
súdnictve zo 17. roku pred n. l. v podstate zaviedol ako riadny druh súdneho procesu len ten formulový. 
Neskôr však aj formulový proces začal byť v praxi postupne zatláčaný kogničným procesom, ktorý od roku 
342 n. l. celkom ovládol vybavovanie súkromnoprávnych sporov. Uvedené procesné systémy sa 
v skutočnosti časovo prelínali. 
267 V Itálii bola sporová agenda prétormi vybavovaná aj prostredníctvom poverených súdnych úradníkov 
a často na to používali i miestnych (municipálnych) funkcionárov, ktorí boli volení napr.: iuridici, praefecti iure 
dicundo, duoviri iure dicundo. V provinciách jurisdikciu vykonávali miestodržitelia, ale i legáti a prokonzuli, či 
iní poverení úradníci, ako napríklad quaestores, comites, adsessores, iuridici. 
268 Až v období absolútneho cisárstva sa celý proces (od začiatku až po vynesenie rozsudku či prípadnú 
exekúciu) uskutočňoval len pred jedným a tým istým úradníkom – sudcom. Takýto nový spôsob 
rozhodovania sa nazýval „mimoriadny súdny proces“ (extraordinario cognitio) alebo „kogničný 
(preskúmavací) proces“. 
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Prétor (pred ktorým sa teda uskutočňovalo len prvé štádium) v súdnom spore 

nerozhodoval meritórne o veci samej. Napriek tomu bola úloha prétora veľmi 

významná a to nielen z hľadiska jeho štátnej autority nevyhnutnej pre vedenie sporu, 

ale v konečnom dôsledku aj pre tvorbu práva. Vychádzajúc z jeho pozície v spore 

možno predpokladať, že prétor neformálnym prejednávaním dosahoval taký efekt, ako 

keby mal zákonodarnú iniciatívu. Osobitne vo vzťahu k civilnému právu pôsobil ako 

element, ktorý rozširoval vzťahy chránené starým civilným právom a týmto spôsobom 

on sám nepriamo vystupoval ako prameň práva. 

 Zvláštne postavenie prétora v prvej fáze procesu bolo pôvodne striktne 

viazané zákonom, to znamená že prétor mohol dovoliť preskúmavanie a rozhodovanie 

len tých nárokov, ktoré sa doslova opierali o znenie konkrétnej, určitej normy. V tejto 

súvislosti sa preto prétor zvykol charakterizovať označením „minister legum“ (sluha 

zákonov). 

 Postupom času, ako sa mestský štát Rím rozrastal vo svetové impérium a ako 

sa v praxi začala nepružnosť a prísna formálnosť rímskeho právneho poriadku, vznikali 

nasledovné situácie. Začali sa objavovať nároky, ktoré sa síce javili ako spravodlivé, 

ale v zákonoch nemali oporu. Alebo z druhej strany, platili zastarané normy, ktorých 

aplikácia v pokročilejších pomeroch sa javila ako nespravodlivá. V takýchto 

a podobných situáciách sa prétor (v súlade so zmyslom pre vyššiu spravodlivosť) 

odvažoval konať samostatne a z titulu autority svojho štátneho úradu povoľoval 

preskúmavanie sporných záležitostí i tam, kde nárok nemal oporu v zákone, alebo 

naopak zamietal súdne konanie tam, kde zákonná norma bola zastaraná.269 Podľa 

učenia rímskych právnikov to bola „aequitas“, ktorá viedla prétora pri posudzovaní 

takýchto prípadov. 

 

4.3.1 Bona fides 

Bona fides, doslovne „dobrá viera“, je právnou kategóriou, ktorá relatívne 

skoro získala v rímskom práve pozíciu všeobecného právneho princípu.270, ktorý 

prispel k spravodlivejšiemu rozhodovaniu súkromných sporov. Bona fides vychádza zo 

slova „fides“271, ktorej základom je vernosť danému slovu, poctivosť, pravdovravnosť; 

mravná povinnosť splniť záväzok a pod. Uvedený princíp sa nevzťahoval len na 

                                                 
269 Je nutné pripomenúť, že v takýchto prípadoch prétor podstupoval riziko intercesie, resp. podania žaloby 
pre zneužívanie moci. Intercesiu mohol podať iný magistrát rovnakého rangu, napríklad ľudový tribún.  
270 BLAHO, P.: Bona fides v rímskom záväzkovom práve, in: Bona fides. Sborník z konference, Praha : 
Právnická fakulta, 2000, s. 12. 
271 Slovom „Fides“ Rimania pôvodne označovali jednu z bohýň, ktorá zosobňovala vernosť a pravdovravnosť 
a ktorá mala v Ríme svoj vlastný chrám.  
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rímskych občanov, ale na všetkých ľudí bez rozdielu príslušnosti k nejakej obci 

(civitas). „Dobrú vieru“ nemôžeme obmedzovať len na dobu, v ktorej sa tento princíp 

inštitucionalizoval, t. j. keď sa objavil v právnych prameňoch. Tento fenomén je oveľa 

starší, a snáď môžeme povedať, že je starší ako samotné právo. Súvisí nielen 

s obyčajovým právom, ale s tým, čo sa označuje „fas“.272 Rímske právne pramene 

neobsahujú definíciu fides ako takej. Ale v mimoprávnych prameňoch nachádzame 

vymedzenie tohto pojmu u Marca Tullia Cicera, ktorý sa ho pokúsil definovať ako 

„základ spravodlivosti“ a ako „stálosť a pravdivosť v sľuboch a dohodách“.273 

Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že bona fides bola 

súčasťou prirodzeného práva a to v zmysle ideálnych noriem, ktoré Gaius nazval 

právo národov (ius gentium)274. Bona fides bola vlastná právu národov (t. j. právu, 

ktoré Gaius stotožňoval s prirodzeným právom) aj v jeho technickom význame. 

V tomto zmysle sa „dobrá viera“ chápala ako súbor noriem umožňujúcich vedenie 

sporov v Ríme s cudzincami alebo medzi cudzincami navzájom, ktoré vytvorila prax 

cudzineckého prétora. Ten umožňoval cudzincom prístup k súdnym konaniam bez 

toho, aby sa im muselo udeliť rímske občianstvo. 

Prostredníctvom bona fides prétor začal uplatňovať zmysel pre vyššiu 

spravodlivosť tým spôsobom, že začal svoju jurisdikciu rozširovať aj na nároky 

z neformálne uzavretých kontraktov (kúpa, nájom, príkazná zmluva, spoločenská 

zmluva). V legisakčnom procese sa takýmto neformálne uzavretým kontraktom 

nemohla poskytnúť právna ochrana, lebo plnenie v rámci nich dohodnuté nebolo 

garantované formálnym právnym úkonom. Keď sa na prelome tretieho a druhého 

storočia pred n. l. presadila požiadavka poskytnúť aj takýmto kontraktom záväznosť, 

tak im prétor začal poskytovať právnu ochranu v súdnom spore (nie však podľa 

civilného práva), ale len na základe zmluvnej dôvery (ex fide bona). Postupne sa tak 

utvorila skupina nárokov nazývaných bonae fidei iudicia (záväzky spočívajúce na 

dobromyseľnosti). Preto Gaius mohol vo svojich Inštitúciách vymenovať celý rad žalôb 

obsahujúcich doložku „ex fide bona“, kde sudca musel prihliadať na rôzne vedľajšie 

okolnosti vrátane nepísaných obchodných zvyklostí.275 Dobrá viera zohrala v rozvoji 

                                                 
272 Na túto tému porovnaj SKŘEJPEK, M.: Bona fides - mores maiorum – fas, in: Bona fides. Sborník 
z konference, Praha : Právnická fakulta, 2000, s. 7-11. 
273 „Základom spravodlivosti je teda vernosť (fides), to je stálosť a pravdivosť v sľuboch a dohodách“, 
CICERO, M. T.: De officiis I, 7, 23. 
274 Gai Inst. I, 1. 
275 „Žaloby, podľa zásady dobrej viery posudzované, sú potom tieto: zmluvy o kúpe a predaji, zo zmluvy 
o nájme a prenájme, z bezpríkazového konania, z príkazu, zo zmluvy o úschove, z fiducie, zo spoločenskej 
zmluvy, z poručenstva, z vydania vena, z vypožičania, z ručného zálohu, z rozdelenia rodinného majetku, 
z rozdelenia spoluvlastníctva. Záleží na vôli sudcu, či k možnosti vzájomnej kompenzácie vôbec prihliadne. 
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rímskeho obligačného práva veľkú úlohu, pretože sa vychádzalo z presvedčenia, že 

slušnosť, dobrá viera, dobromyseľnosť zaväzujú práve tak ako zákon.  

Fides nereflektovala len v právnych vzťahoch záväzkového práva, ale sa s ňou 

stretávame aj v ostatných oblastiach majetkového práva. Dobrá viera súvisela s týmito 

právnymi inštitútmi: actio Publiciana, fructus consumti, possessio bonae fidei, 

possessio malae fidei, iudicia stricti iuris, usucapio a mala fides superveniens non 

nocet, fiducia, iudicia bonae fidei, iudicia stricti iuris, aequitas, bonum et aequum, atď. 

V prenesenom zmysle slova bona fides bola akýmsi „meradlom“ alebo 

kritériom, podľa ktorého sudca hodnotil nielen obsah, ale aj rozsah právneho vzťahu. 

To znamená, že hodnotil nielen to, na čom sa strany neformálne dohodli, ale aj to, čo 

sa malo plniť s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu a miestne zvyky, či s ohľadom 

na všeobecné mravy. Ide teda o špecifický právny pojem, ktorý obsahuje aj morálne 

prvky. 

 

4.3.2 Prétorské žaloby (actiones honorariae) 

Pozitívom formulového procesu bola skutočnosť, že bol prístupný aj 

cudzincom a konanie prétora v časti in iure bolo oveľa aktívnejšie. To znamená, že pri 

formulovom procese v konaní in iure prétor nielen vzal na vedomie tvrdenia sporových 

strán, ale voľne s nimi prediskutoval predmet a okolnosti sporu, ich žiadosti 

a stanoviská uvážil podľa zásad slušnosti a spravodlivosti a tiež prejavil pred nimi 

aj svoj názor na to, v akých hraniciach sa mu javí požiadavka žalobcu oprávnená. 

Diskusia sporových strán s prétorom nakoniec vyústila do formulácie jednotného 

stanoviska vo veci sporu. Ak sa medzi stranami vytvoril duch protirečenia, strany sa 

pred prétorom ešte dohodli aj o súkromnom arbitrovi a potom prétor písomne 

skoncipoval žalobnú formulu, v ktorej dosadil sudcu, objasnil skutkový stav právneho 

vzťahu medzi stranami a prikázal sudcovi žalovaného odsúdiť alebo ho oslobodiť na 

základe predstavených dôkazov. Prétor nevytváral pre každý konkrétny prípad novú 

formulu, ale preberal osvedčené - vzorové formuly, ktoré boli uvedené v jeho edikte.276 

Právne pramene nám zachovali nasledovné kategórie prétorskych žalôb. 

Žaloby s fikciou (actiones ficticiae). Prétor v žalobnej formule (formula ficticia) 

nariadil sudcovi, aby pracoval s určitou fikciou, t. j. aby si primyslel alebo odmyslel 

určitý predpoklad, ktorý vyžadovalo civilné právo. Prétor v zásade vychádzal 

                                                                                                                                  
Slovami formuly sa mu to totiž ani výslovne neprikazuje, ale pretože sa to pri žalobách v dobrej viere 
považuje za vhodné, má sa za to, že to patrí k jeho povinnostiam“ (Gai Inst. IV, 62 - 63). 
276 Porovnaj BRTKO, R. Právne aktivity rímskych prétorov v období rímskej republiky (510 – 27 pred n. l.), in: 
Právne aspekty verejnej správy. Bratislava : VSEMvs, 2010, s. 19-28; REBRO, K. - BLAHO, P.: Rímske 
právo, Bratislava; Trnava : Iura Edition, 2003, s. 108, 128. 
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z civilného práva a jeho princípy vzťahoval aj na také skutkové podstaty, ktoré civilné 

právo nebralo do úvahy. Napríklad podľa Zákona XII tabúľ a podľa lex Aquilia 

povinnosť zaplatenia pokuty z dôvodu krádeže veci (furtum) alebo z dôvodu 

bezprávneho poškodenia cudzej veci (damnum iniuria datum) sa vzťahovala len na 

rímskych občanov. Prétor však uvedené skutkové stavy rozšíril aj pre cudzincov 

(peregrinov) a to tým spôsobom, že sudcovi nariadil, aby si primyslel, že žalobca alebo 

žalovaný je rímsky občan a nie cudzinec. Na fikcii bola založená aj známa 

Publiciánska žaloba, ktorá je nazvaná podľa prétora Publicia, ktorý ju okolo roku 70 

pred n. l. zaradil do svojho prétorského ediktu a takto sa stal podľa rímskej tradície jej 

tvorcom. Vznik žaloby súvisí aj so vznikom prétorského bonitárneho vlastníctva. Pri jej 

koncipovaní sa vychádzalo z istej fikcie (predpokladu), že sudca má pri posudzovaní 

sporu považovať právne postavenie žalobcu ako keby bol vlastníkom veci, ktorú 

nadobudol do kviritského vlastníctva vydržaním aj napriek tomu, že konkrétne 

podmienky vydržania (najmä uplynutie potrebnej doby) ešte nenastali. Inými slovami 

povedané, prétor vo vindikačnej formule prikázal sudcovi, aby v prospech žalobcu 

predstieral (fingoval) uplynutie vydržacej doby.277 Na fikcii bola založená i ochrana 

prétorského dediča.278 

Žaloby so zámenou subjektov úzko súviseli so zložitou problematikou 

adjektickej zodpovednosti. Pri týchto žalobách išlo o to, že iná osoba sa uvádzala 

v intencii ako žalovaný dlžník a iná osoba v kondemnácii, ktorú mal sudca odsúdiť. 

Napríklad ako žalovaný sa uvádzal syn alebo otrok, ale v kondemnácii sa uvádzal 

pater familias alebo zamestnávateľ či zástupca. V rímskom práve sa nerozvinul inštitút 

priameho zastúpenia tak, ako je to v súčasnosti. V obchodných záležitostiach sa tento 

nedostatok nahrádzal tzv. nepriamym zastúpením a to najmä prostredníctvom osôb, 

ktoré boli podriadené moci zastúpeného (boli to osoby alieni iuris: synovia, alebo 

osoby sine iuris: otroci). To viedlo prétora k tomu, že veriteľovi priznal žalobu priamo 

proti zastúpenému nositeľovi moci (napr. pater familias), pričom zaviazanosť 

                                                 
277 Publiciánska žaloba sa aplikovala v dvoch prípadoch: a) niekto prijal od kviritského vlastníka mancipačnú 
vec ex iusta causa ale len neformálnym spôsobom; b) niekto prijal vec ex iusta causa od nevlastníka, ktorý 
sa dodatočne stal kviritským vlastníkom, napríklad dedením. 
278 Úprava intestátneho dedenia podľa Zákona XII tabúľ sa pomerne skoro ukázala ako nespravodlivá (Gai 
Inst. III, 19 - 25) a to hlavne z dvoch príčin: a) dediť boli povolaní len agáti, b) z bočných agnátov boli 
povolávaní dediť len tí najbližší. Uvedené nedostatky sa prétor rozhodol odstrániť tým spôsobom, že rozšíril 
okruh osôb povolaných dediť zo zákona aj o pokrvných príbuzných, ktorí prestali byť podriadení moci 
zomrelého (predovšetkým išlo o emancipovaných synov a dcéry). Prétorský bonorum possesor mal na 
ochranu priznanej držby pozostalosti k dispozícii zvláštny interdikt nazývaný Quorum bonorum. Komu prétor 
udelil držbu pozostalosti, nestal sa ešte len samotným udelením držby skutočným prétorským dedičom. K 
tomu bola potrebná ešte ďalšia ochrana zo strany prétora. Išlo o to, aby ho prétorské právo chránilo tak, aby 
jeho postavenie prétorského a civilného dediča bolo rovnaké. Preto cisár Hadrián (117 - 138) priznal aj 
prétorskému dedičovi hereditatis petitio ako actio utilis. Prétorský dedič sa v nej uvádzal ako civilný dedič. 
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nepriameho zástupcu zostala nedotknutá. V priebehu tretieho a druhého storočia pred 

n. l. po skončení víťazných púnskych vojen Rimania ovládli celé Stredomorie a tým sa 

im otvorili veľmi veľké možnosti podnikania a zárobku. Nositelia moci mnohokrát 

uskutočňovali svoje podnikateľské aktivity prostredníctvom podriadených osôb (synov, 

otrokov). V záujme zvýšenia ich dôveryhodnosti voči tretím osobám prétor vytvoril dve 

žaloby: žalobu z obchodného podnikania (actio insistoria) a žalobu z plavebného 

podnikania (actio exercitoria). 

Žaloby založené na popise skutkového stavu (actiones in factum 

conceptae). Nezriedka sa stávalo, že prétor v žalobnej formule uvádzal nejakú 

hypotetickú skutkovú podstatu bez toho, aby sa odvolával na konkrétnu existujúcu 

normu. Ak sa takáto skutková podstata ukázala ako pravdivá, tak žalovaný mal byť 

odsúdený. Išlo o situácie, v ktorých prétor považoval za potrebné chrániť určitý vzťah 

medzi ľuďmi, ktorý bol mimo oblasť civilného práva. Prétor dal takúto skutkovú 

podstatu vzťahu do intencie žaloby a sudcovi uložil odsúdiť žalovaného, ak sa 

skutková podstata ukázala pravdivá. V takýchto prípadoch sudca neskúmal žalobcov 

nárok ani z hľadiska zásad ius civile, ani z hľadiska bona fides, ale skúmal len to, či je 

skutková podstata pravdivá.279 

V súvislosti s prienikom prirodzeného práva do oblasti ochrany subjektívnych 

práv je nutné spomenúť aj skutočnosť odmietnutia žaloby (denegatio actionis). Prétor 

mohol odmientnuť žalobu vtedy, ak bol presvedčený o nespravodlivosti žalobcovho 

zákonného nároku i napriek tomu, že podľa civilného práva žaloba žalobcovi 

bezpochyby prislúchala. Takýmto spôsobom prétor zabránil konaniu pred sudcom a 

vytvoril stav, akoby žalobca nemal právo. Napríklad pri exekúcii rozsudku, keď išlo o 

uvedenie do detencie a neskôr do držby (missio in possessionem) odporcových vecí, 

prétor poskytol ohrozenej osobe ochranu tým spôsobom, že jej svojim nariadením 

umožnil, aby sa ujala odporcových vecí a taktiež odporcovi odoprel žalobu, ak by chcel 

s týmito vecami znova disponovať. 

 

4.3.3 Námietka (exceptio) 

Ďalším dôležitým prostriedkom, ktorý vo formulovom procese do praxe 

zaviedol prétor a ktorý prispel k spravodlivejšiemu a pružnejšiemu riešeniu sporov, 

bola tzv. námietka (exceptio). Námietka bola procesným inštitútom namiereným proti 

                                                 
279 Známa je formula žaloby z podvodu (actio doli). Podľa civilného práva podvod nemal vplyv na platnosť 
právneho úkonu. Ochranu proti podvodu zaviedol až prétor a to poskytnutím žaloby z podvodu ako 
subsidiárnej žaloby trestného práva. Znenie formuly actio doli: „ak sa preukáže, že zlomyseľnosťou 
žalovaného sa stal fakt, že žalobca odovzdal žalovanému pozemok, o ktorý ide, sudca odsúď žalovaného, 
ak sa to nepreukáže, osloboď ho.“ 
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žalobe s cieľom vylúčiť tvrdenie, ktoré bolo obsiahnuté v intencii alebo v kondemnácii 

(Ulp. D. XLIV, 1, 2). 

Prétor, v snahe utlmiť formalizmus starého civilného práva, umožnil vložiť na 

žiadosť žalovaného do žalobnej formuly „námietku“, ktorá nepopierala žalobcovo 

právo, ale prostredníctvom nej sa namietalo, že žalobcovo právo je neopodstatnené 

(napr. že žalovaný už dlh zaplatil) alebo že ho iné okolnosti paralyzovali trvale alebo 

prechodne. Žalovaný intenciu nepopieral, ale uvádzal také okolnosti, ktoré žalobcov 

návrh buď obmedzovali, alebo odkladali, či priamo paralyzovali. Pre úplnosť je nutné 

povedať, že niektoré z týchto námietok priamo vychádzali z civilného práva, existovali 

však skutočnosti, ktoré civilné právo ignorovalo, ale prétor im prikladal právnu 

relevanciu. Z tohto dôvodu prétor uvedené skutočnosti do procesnej formuly zapísal 

a tým donútil sudcu, aby sa nimi zaoberal. Ak sudca preveril ich pravdivosť, tak ich 

musel aj v rozsudku rešpektovať, t. j. musel oslobodiť žalovaného, ktorý nepopieral 

intenciu, ale preukázal pravdivosť prétorom uznanenej námietky. Pretože takéto 

uznanie bolo prétorom v žalobnej formule štylizované ako negatívna podmienka 

odsúdenia, hovorilo sa týmto námietkám exceptiones (výnimky). Námietky mohli mať 

teda oporu tak v civilnom práve (napr. exceptio Senatus consulti Macedoniani, alebo 

exceptio legis Cinciae), ako i v prétorskom práve (námietka podvodu alebo námietka 

donútenia). V dobe legisakčného procesu sa námietky nepoužívali.280 Excepcia bola 

prétorským inštitútom, akýmsi nepriamym prostriedkom, ktorý slúžil na opravu 

nespravodlivých zákonov.281 

Na námietku žalovaného sa pri rozhodovaní mohlo prihliadnuť, len ak bola 

zahrnutá do formuly. Excepcia predstavovala výnimku z odsúdenia žalovaného, ak sa 

v konaní pred sudcom ukázala ako pravdivá. Napríklad žalovaný sa v spore o pôžičku 

dovolával neformálne uzavretej dohody so žalobcom o tom, že žalobca v prípade 

neplnenia záväzku nebude súdne vymáhať svoju pohľadávku. Napriek tomu žalobca to 

urobil. Preto prétor prikázal sudcovi v žalobnej formule odsúdiť žalovaného len v tom 

prípade, ak sa existencia takejto dohody nepreukáže. Týmto spôsobom prétor 

                                                 
280 Porovnaj Gai Inst. IV, 108. 
281 Námietky sa rozdeľovali podľa viacerých kritérií. Podľa právneho základu (Gai IV, 118) na civilné (napr. 
exceptio iusti dominii proti actio Publiciana) a na prétorské (napr. exceptio doli, metus, ako aj exceptio rei 
venditae et traditae proti rei vindicatio). Z hľadiska použiteľnosti v závislosti od plynutia času (Gai D. XLIV, 1, 
3) na exceptiones perpetuae (žalovaný ich mohol uplatniť kedykoľvek, napr. exceptio rei iudicatae vel in 
iudicium deductae) a na exceptiones temporales (žalovanému poskytovali ochranu len na určitú dobu, 
napr. exceptio pacti conventi, ne intra tempus peteretur – námietka, že žalobca nebude do určitej doby 
vymáhať plnenie). Z hľadiska proponovania v prétorskom edikte (Gai Inst. IV, 118) na exceptiones 
propositae (explicitne uvedené v prétorskom edikte) a na exceptiones utiles, in factum (udeľované 
prétorom pre konkrétny prípad). 
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zmierňoval prísne dôsledky civilného práva. Ius civile neformálnu dohodu 

o nevymáhaní (pactum de non petendo) neuznávalo – prétor ju však uznal.282 

 

4.3.4 Mimožalobná prétorská ochrana 

Prétor ako nositeľ jurisdikčnej moci, ale aj ako nositeľ úradnej moci (imperium), 

bol okrem iného povinný preventívne bdieť nad zachovávaním poriadku a pokoja 

v spoločnosti a nečakať na to, kým sa spory medzi občanmi vyostria do tej miery, že 

ich bude nutné riešiť súdnou cestou. Z tohto dôvodu prétor v snahe predísť súdnym 

sporom nemohol ostať pasívny, keď sa občan na neho obrátil o pomoc s nejakou 

žiadosťou. Prétor sa spravidla so žiadosťou oboznámil a potom autoritatívne rozhodol. 

Týmto spôsobom mimo procesu (iurisdictio voluntaria) vznikali rôzne opatrenia 

a rozhodnutia, ktoré sa dotýkali ochrany súkromných práv a zároveň neboli výkonom 

súdnej moci, ale boli výkonom magistrátskeho impéria. Najväčší rozvoj mimožalobných 

prostriedkov nastal v klasickom období rímskeho právneho poriadku, teda v čase 

vrcholného rozkvetu prétorského práva. Išlo najmä o: a) interdikty (interdicta), b) 

navrátenie do predošlého stavu (restitutio in integrum), c) uvedenie do držby (missio in 

possessionem), d) prétorské stipulácie (praetoriae stipulationes alebo cautiones). 

 

4.4 Edikty magistrátov 

 Formálnym prameňom honorárneho práva v republikánskom období boli tzv. 

edicta (nariadenia, najmä súdne výhlášky magistrátov)283 Edikty boli ideálnymi 

prostriedkami úpravy rýchle sa meniacich potrieb hospodárskeho a právneho života. 

Zákon vždy do istej miery „mešká“ za životom. V dobách ohromného rozmachu 

rímskeho štátu, ktorý nastal po púnskych vojnách, Rimania v prétorskom edikte vynašli 

spôsob, ako dynamicky zvládnuť právny život v Ríme a pritom neopustiť pôdu zákona. 

 Ius edicendi mali okrem mestského prétora aj cudzinecký prétor, kurulský edil, 

v provinciách miestodržiteľ a správca financií. Pod pojmom edikt sa chápala vyhláška 

alebo oznámenie úradníka národu. Pôvodne sa to robilo len ústne, neskôr spravidla 

písomne. Písomná forma ediktu bola taká, že text nariadenia bol napísaný na bielej 

tabuli (album), ktorá bola vyvesená na verejne prístupnom mieste, napríklad na fóre, 

kde sa súdilo. Prétor vydával edikt na začiatku svojej ročnej úradnej funkcie 

a prostredníctvom ediktu informoval občanov o zásadách, ktorými sa bude riadiť pri 

                                                 
282 Porovnaj REBRO, K. - BLAHO, P.: Rímske právo, Bratislava; Trnava : 1991, s. 108, 112. 
283 Súčasné znalosti o jurisdikčných ediktoch sú neúplné. Najviac poznatkov existuje o edikte mestského 
prétora a o edikte edila. Informácie týkajúce sa prétorských ediktov sa nám zachovali vďaka komentárom 
klasických právnikov Ad edictum v justiniánskych Digestach, ale len v poslednej Juliánovej koncepcii. 
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vykonávaní svojho úradu. Vyhláška obsahovala sľub právnej ochrany napríklad: 

iudicium dabo alebo iudicium non dabo (povolím spor alebo nepovolím spor). Pomoc 

prétora mohla byť široká. Od Ulpiána sa dozvedáme: „[prétor hovorí] ak nebudú mať 

advokáta, ja ho dám nielen tým osobám, ktorým zvykne prétor preukázať takúto 

láskavosť, ale aj nech je to ktokoľvek, kto z určitých príčin alebo horlivosti odporcu 

alebo strachu nenachádza obhajcu“ (D. III, 1, 1, 4). 

Prétor prichádzal so svojím ediktom na začiatku svojho pôsobenia. Častokrát 

sa stávalo, že mnohé edikty sa v praxi osvedčili a preto nový prétor ich od svojho 

nástupcu prevzal. Takýto edikt dostal pomenovanie prenosný – edictum tralaticium. Ak 

sa ukázala potreba, tak prétor mohol svoj pôvodný edikt zmeniť alebo doplniť, dokonca 

počas úradného roka mohol vydať aj nový edikt, tzv. náhly edikt - edictum repentinum. 

Taktiež mohol kedykoľvek vykonať i úradné opatrenia ad hoc aj bez ediktu a to tým 

spôsobom, že jednoducho dovolil použitie procesného prostriedku (actio in factum, 

exceptio in factum), ak to zodpovedalo zásade rovnosti a spravodlivosti (eaquitas). Na 

sklonku republiky Kornéliov zákon (lex Cornelia) z roku 67 pred n. l. nariadil, aby sa 

prétor pridržiaval svojho pôvodného ediktu - edictum perpetuum, ktorý sa takto stal 

trvalým.284 Bolo to preto, aby prétor nezneužíval svoju súdnu právomoc. Týmto 

spôsobom sa prétorský album stal súhrnom noriem prétorského práva. 

Edikt prétora poznáme vďaka komentárom klasických právnikov. Edikt sa 

nedržal nijakej právnej systematiky. Z rekonštrukcie prétorského ediktu, o ktorú sa 

pokúsili viacerí právni romanisti, môžeme konštatovať, že mal nasledovný obsah: 

- denegatio actionis: odmietnutie žaloby za určitých predpokladov; 

- restitutio in integrum: navrátenie do pôvodného stavu; 

- interdicta: magistrátske zákazy a príkazy na udržanie verejného pokoja, ktoré 

tiež tvoria základ ochrany držby; 

- exceptiones: formuláre procesných námietok; 

- stipulationes praetoriae vel aediliciae: prétorské a edilské stipulácie; išlo 

o formuláre zmlúv, ktoré procesné strany mohli uzavrieť počas sporu.285 

Vyhlášky (edicta) mohli súdni úradníci vydávať až do počiatku vlády cisára 

Hadriána (117-138). Cisárska moc v období principátu neznášala obmedzenia, ktoré 

vyplývali z nariaďovacej moci prétorov. Preto cisár Hadrián okolo roku 129 n. l. poveril 

klasického právnika Salvia Juliána (narodeného okolo r. 100 n. l.), aby všetky platné 

a osvedčené prétorské edikty systematicky spracoval do jednotného a stáleho ediktu, 

                                                 
284 „Ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicens“. 
285 LENEL. O.: Das Edictum perpetuum, 3 Auf., Leipzig, 1927. 
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ktorý bude záväzný pre všetkých nastupujúcich magistrátov.286 Táto záverečná 

redakcia prétorského ediktu (tzv. edictum perpetuum) mu priniesla veľkú slávu. 

Juliánov večný edikt (edictum perpetuum Hadriani / Salvi Iuliani) mal pravdepodobne 

štyri oddiely a jeho systematika sledovala čisto praktické hľadiská: 

- edikt mestského prétora; 

- edikt cudzineckého prétora; 

- edikt kurulských edilov; 

- provinčný edikt. 

Akékoľvek zmeny alebo doplnky v Juliánovom večnom edikte mohli magistráti 

vykonať len so súhlasom cisára. Juliánov večný edikt zastavil ďalší vývoj honorárneho 

práva, lebo to málo čo mohli magistráti iniciovať, bolo v podstate bezvýznamné.287 

 

Záver 
 Koncepcia prirodzeného práva v období klasického rímskeho práva (ktoré 

právnik Gaius stotožňoval s právom národov) sa odzrkadlila predovšetkým v ediktálnej 

činnosti rímskych magistrátov, najmä prétorov. Prirodzené právo (ako právo ideálne, 

nemenné a zaväzujúce v každej obci) osobitným spôsobom preniklo do reality 

právnych vzťahov rímskej antiky a to vďaka prétorom, resp. ich zmyslu pre vyššiu 

spravodlivosť (aequitas). Táto vyššia spravodlivosť bola v technickom význame 

presadzovaná prétormi pomocou súboru noriem (honorárne právo), ktoré v Ríme 

umožňovali cudzincom prístup k súdnym konaniam. 

 Cieľom honorárneho práva bolo civilné právo podporovať (adiuvandi), 

doplňovať (supplendi) a opravovať (corrigendi). Uvedený cieľ sa technicky dosahoval 

                                                 
286 Správu o tom podáva cisár Justinián v C. Tanta § 18. 
287 Pokiaľ išlo o vykonávanie úradnej činnosti prétora, cisár spravidla nezasahoval do jeho jurisdikcie 
individuálnymi príkazmi a magistrát mohol i naďalej povoľovať actiones a exceptiones in factum conceptae. 
Rovnako pokiaľ išlo o rozsudky vynesené sudcom na báze riadneho formulového procesu, tak tieto 
nepodliehali apelácii smerom k cisárovi. Z druhej strany dochádzalo k ohraničovaniu prétorskej činnosti a to 
tým spôsobom, že vedľa neho fungovali na cisárskom dvore početné oddelenia, ktoré mali zvláštne 
kompetencie. A tak v období principátu tvorbu rímskeho práva postupne prebral do svojich rúk cisár, čo si 
vyžadovalo širokú organizáciu úradov a hodností, ktoré mali uskutočňovať jeho vôľu. 

Za principátu sa vytvorili štyri formy cisárskych nariadení (constitutiones principum). Decretum 
(rozsudok) vydaný cisárom v rámci výkonu jeho súdnej právomoci (cognitio extra ordinem). Cisár na svojom 
súde mohol interpretovať tak právo civilné ako i právo honorárne a taktiež mohol celkom voľne vytvárať aj 
právo nové. Takéto rozsudky neplatili len v konkrétnom prípade, ale mali byť záväzné i v podobných 
budúcich prípadoch. V tomto zmysle mal dekrét povahu precedensu. Edictum (vyhláška cisára) upravujúca 
záležitosť celoríšskeho významu. Cisárovi (ako magistrátovi) prináležalo ius edicendi, t. j. právo vydávať 
vyhlášky. Ako princeps universorum nemusel svoje vyhlášky vydávať pri nastupovaní do úradu a tie nemali 
platiť len po dobu jeho vlády. Mandatum (inštrukcia vydaná cisárskemu úradníkovi pred nástupom do 
úradu). Išlo o také nariadenia, ktoré zaväzovali cisárovi podriadených úradníkov. Rescriptum (odpoveď 
cisára alebo cisárskeho úradníka na právnu otázku súkromníka). Do istej miery sa podobal dekrétu. 
V reskriptoch bolo nielen aplikované platné právo, ale vytváralo sa i právo nové. To potom malo síce platiť 
len pre konkrétne prípady, ale súdna prax i výklady právnikov chápali resprikty ako normy, ktoré mali 
všeobecnú záväznosť. Takto sa reskripty stali postupom času priamym prameňom práva.  
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najmä prostredníctvom žalôb (actiones), procesných námietok (exceptiones) 

a prostriedkov mimosúdnej ochrany (najmä interdicta, restitutio in integrum atď.). 

Obdivujeme právnu múdrosť, flexibilitu, vynaliezavosť a predovšetkým zmysel 

pre vyššiu spravodlivosť (aequitas) rímskych prétorov, lebo ich zásluhou sa rímske 

právo mohlo rozvíjať, modernizovať a prispôsobovať meniacim sa pomerom. Prétori 

napriek tomu, že nemali zákonodarnú moc, prostredníctvom svojich pomocných 

prostriedkov v skutočnosti zmierňovali priveľkú formálnosť starého civilného práva, čím 

ho robili spravodlivejším. 

Zjednodušene a v prenesenom zmysle slova možno povedať, že rímski prétori 

boli v praxi „služobníkmi“ „aequitas“, ktorá vysoko presahovala alebo dokonca sa 

i niekedy diametrálne odlišovala od formálnej spravodlivosti vychádzajúcej z noriem 

vtedy platného pozitívneho práva. Týmto spôsobom princípy spravodlivosti, ktoré by 

sme mohli v realite rímskej antiky stotožniť s ius naturale, boli nadradené prísne 

formálnej a často krát od praxe odtrhnutej vtedy pozitívnoprávnej úprave. Preto úlohou 

prétorov nebolo len „mechanicky“, bezcitne, bezducho a formalisticky naplniť literu 

zákona, ale všetkými prostriedkami slúžiť spravodlivosti a tým aj blahu spoluobčanov. 

Nesmieme zabudnúť na to, že za rozhodnutiami rímskych magistrátov obvykle stáli 

významní právnici, ktorí z pokladu svojej múdrosti, vzdelanosti a životnej skúsenosti im 

poskytovali cenné právne rady. 
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V. kapitola 

Koncepcia ius naturale vo svetle Justiniánskych Inštitúcií 

 

Východorímsky cisár Justinián, ktorý vládol vo Východorímskej ríši 38 rokov 

(527 - 565), v roku 533 publikoval učebnicu platného rímskeho práva, ktorú nazval 

Institutiones seu Elementa a ktorú venoval „mládeži túžiacej po poznaní práva“. 

Justiniánska komisia pri zostavovaní Inštitúcií z obsahového a aj formálneho hľadiska 

čerpala najmä zo „starej“ Gaiovej učebnice. Okrem nej kompilátori využili aj Inštitúcie 

klasických právnikov ako Florentína, Marciána, Paula, či Ulpiána a poklasickú 

parafrázu Gaiových Inštitúcií nazývajúcu sa Res cottidiane. Je nutné pripomenúť, že 

tak Digesta ako aj Justiniánske Inštitúcie boli „mozaikovo“ zostavené pomocou 

fragmentov z diel predchádzajúcej jurisprudencie, ktoré miestami boli i rôzne 

alterované. Inštitúcie cisára Justiniána obsahujú stručný výklad základných pojmov 

a to prístupnou a ľahko pochopiteľnou formou, čo im zaistilo veľkú popularitu. 

 Justiniánske Inštitúcie (ktoré sú predovšetkým učebnicou nie veľkého rozsahu 

a prameňom rímskeho práva v jeho poslednom stupni) podávajú správy o obchodnej, 

remeselníckej, kultúrnej činnosti, ale aj štátnickej múdrosti Rimanov, o sociálnom 

zložení štátu, ako aj o tom, akým právom bol riadený. V uvedenej učebnici nájdeme 

zmienku o rímskych cisároch a právnikoch, o zákonoch a uzneseniach senátu, 

o gréckych vplyvoch na právnické myslenie, o Justiniánovom úsilí o spravodlivé 

a humánne právo a pod. Z Inštitúcií sa dozvedáme o spoločenskom postavení 

občanov, otrokov a žien, o rodine a manželstve, o rodičoch a deťoch a význame 

príbuzenských vzťahov, o adopcii a testamente atď. 

 Je samozrejmé, že Inštitúcie pojednávajú aj o problematike prirodzeného 

práva, ktoré (ako sme mohli vidieť v predchádzajúcich kapitolách) nie je objavom 

cisára Justiniána, ale ktoré je ovocím klasickej rímskej jurisprudencie a taktiež gréckej 

a rímskej filozofie. Ako uvidíme v nasledovnej časti, na rozdiel od právnikov klasického 

obdobia koncepcia prirodzeného práva u Justiniána (ako kresťanského cisára) je 

teologicko-kresťanská, podľa ktorej ius naturale je univerzálnym, nemenným, 

absolútnym, prvopočiatočným a dokonalým poriadkom. Podľa tejto koncepcie ius 

naturale je spravodlivosťou par excellence a preto je považované za právo najvyššej 

sily, ktoré je nadradené akémukoľvek zákonu, ktorého autorom je človek.288 

                                                 
288 Rovnakú koncepciu nachádzame v Novelách (Novellae), ktoré hovoria o vzťahoch, ktoré usmerňujú 
večné a božie zákony, (Nov. 98). 
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 V poklasickom a justiniánskom období sa taktiež objavila nová teokratická 

koncepcia moci, ktorá spočívala v spojení ideálu prirodzeného práva s novou teóriou 

cisárskej moci.289 Podľa uvedenej koncepcie sa najvyšším a jediným prameňom 

pozitívneho práva stáva cisár, ktorý ako „živý zákon (lex vivens - zákon zoslaný od 

Boha ľuďom)“ vykonáva moc vydávaním a interpretovaním zákonov.290 

 

5.1 Systematika súkromného práva 

Ako Digesta (Ulpianus D. I, 1, 1, 2) tak aj Inštitúcie (Iust. Inst. I, 1, 4) 

v úvodných častiach dávajú do pozornosti základný rozdiel medzi verejným a 

súkromným právom. Pokiaľ ide o súkromné právo Justiniánske Inštitúcie precizujú, že 

ius privatum sa skladá z troch častí: „z predpisov práva prirodzeného (ius naturale) 

alebo práva národov (ius gentium) alebo občianskeho práva (ius civile) (Iust. Inst. I, 1, 

4). Trojité delenie súkromného práva uvádzajú aj Digesta: „súkromné právo sa delí na 

tri časti, lebo pozostáva z predpisov práva prirodzeného (ius naturale) alebo práva 

národov (ius gentium) alebo práva civilného (ius civile) (Ulp. D. I, 1, 1, 2).  

V súvislosti s horeuvedeným textom právnika Ulpiána, ktorý nám zachovali 

Digesta, je nutné pripomenúť (tak ako sme už konštatovali v predchádzajúcej kapitole), 

že Ulpián svoje Inštitúcie s najväčšou pravdepodobnosťou začínal v duchu klasického 

práva tak, že platné súkromné právo v Ríme má svoj pôvod v dvoch celkoch 

(kategóriách) noriem: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut civilibus. Teda 

Ulpiánov originálny text s vysokou pravdepodobnosťou znel, že súkromné právo 

pozostáva z predpisov práva prirodzeného alebo občianskeho. Len neskôr (zásluhou 

kompilátorov) bol do tohto textu vložený aj výraz „aut gentium“, ktorý pôvodnú 

bipartipáciu práva (praecepta naturalia alebo praecepta civilia) zmenil na tripartipáciu 

práva, t. j. na predpisy práva prirodzeného alebo práva národov alebo práva civilného. 

Je na mieste opäť zopakovať, že trojité delenie súkromného práva je cudzie obdobiu 

klasického rímskeho práva. 

Trojitá systematika súkromného práva (či už v Inštitúciách alebo Digestach) 

ostáva len vo všeobecnej rovine a bez jednotlivých reflexií, či následných špecifických 

použití. Čo opäť nepriamo poukazuje na to, že takáto systematika nie je ovocím 

klasickej jurisprudencie, ale je pravdepodobne produktom neznámeho poklasického 

autora, ktorý, aby zvýraznil rozdiel medzi „prirodzeným právom“ a „právom národov“ 

                                                 
289 Porovnaj ORESTANO, R.: Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna : il Mulino, 1987, s. 598-
599. 
290 „Si enim in praesenti leges condere soli imperatori concessum est, et leges interpretari solo dignum 
imperio esse oportet“; C.J. 1, 14, 12, 3. 
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(hlavne v súvislosti s inštitútom otroctva), vložil do klasických textov to, že sú normy, 

ktoré sú spoločné „všetkým živým tvorom“ (t. j. vrátene ľudí) a sú normy, ktoré sú 

spoločné „len samotným ľuďom“. 

 

5.2 Prirodzené právo ako právo týkajúce sa všetkého živého 

tvorstva 

Justiniánske inštitúcie koncipujú prirodzené právo nasledovne: 

Iust. Inst. I, 2: „Prirodzené právo je to, čo príroda učila – 

všetko živé tvorstvo. Lebo toto právo patrí nielen 

ľudskému pokoleniu, ale všetkému živému tvorstvu, ktoré 

existuje vo vzduchu, na zemi a vo vode. Odtiaľto sa 

odvodzuje mužské a ženské pohlavie, ktoré nazývame 

manželstvom ľudí, podobne ako splodenie a výchova detí; 

vidíme, že aj ostatné živé tvorstvo sa posudzuje podľa 

znalosti tohto práva“.291 

 Justiniánske Inštitúcie definujú „ius naturale“ ako normy, ktoré sú spoločné 

všetkým živým tvorom, ktoré existujú vo vzduchu, na zemi a vo vode. Justiniánski 

kompilátori po predstavení uvedenej definície a následne na to po uvedení príkladov 

(ktoré sú diskutabilné v dogmatickej rovine292) už ďalej neprihliadajú na takýto koncept 

ius naturale (t. j. na „čo príroda učila – všetko živé tvorstvo“) a teda zdá sa, ako keby 

na neho komplilátori zabudli.293 

 Po uvedení definície prirodzeného práva Justiniánske Inštitúcie hneď 

pokračujú tým spôsobom, že dávajú do pozornosti rozdiel medzi „civilným právom“ 

a „právom národov“ citujúc úvodný text Gaiových Inštitúcií (Gai Inst. I, 1; Gai D. I, 1, 9), 

ktorý je v podstate postavený na dichotomickej schéme súkromného práva: 

                                                 
291 Gai Inst. I, 1; Gai D. I, 1, 9. 
292 Ohľadom len približného a mimoprávneho charakteru horeuvedenej definície prirodzeného práva 
porovnaj DE MARTINO, F.: Variazioni postclassiche del concetto romano di ius gentium, in: Annali della 
Facoltá di giurisprudenza dell´Universitá di Bari 7-8 (1947) 35; PEROZZI, S.: Institutioni di diritto romano, vol. 
I, 2. ed., Roma 1928, s. 103; ALBERTARIO, E.: Studi di diritto romano, vol. V, Milano 1933, s. 279; 
ARANGO-RUIZ, V.: Istituzioni di diritto romano, Napoli : Casa editrice Dott. Eugenio Jovene, 2006, s. 28; 
BETTI, E.: Istituzioni di diritto romano. I vol., Padova 1942, s. 13. 
293 Je síce pravda, že hneď v druhom paragrafe Iust. Inst. I, 2, 2 je taktiež spomenutá odlišnosť medzi „ius 
naturale“ a ius gentium“, ale je nutné pripomenúť, že táto kontrapozícia nie je postavená na princípe – 
„prirodzené právo je to, čo príroda učila – všetko živé tvorstvo“ – ale na kritériu, ktoré je obsiahnuté v 11 
paragrafe a tým je to čo„vytvorila skutočná božská Prozreteľnosť“: „Prirodzenoprávne zásady, ktoré si všetky 
národy zachovávajú, však vytvorila skutočná božská Prozreteľnosť a navždy zostanú platné a použiteľné 
[...]“ (Iust. Inst. I, 2, 11). 
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Iust. Inst. I, 2, 1: „Civilné právo, ale aj právo národov sa 

rozlišujú: všetky národy, ktoré sa spravujú zákonom 

a obyčajou, žijú do istej miery podľa svojho vlastného práva, 

sčasti podľa práva spoločného všetkým ľuďom. Lebo čo si 

každý národ pre seba ako právo ustanovil, to je jeho 

občianstvo (civitas), vlastné právo a nazýva sa civilné právo 

(ius civile) [...]. Na druhej strane, čo prirodzený rozum 

(naturalis ratio) diktuje pre všetkých ľudí, na to všetky národy 

rovnako dbajú, a to sa nazýva právo národov (ius gentium), 

lebo všetky národy sa týmto právom spravujú“. 

Prikláňame sa k názoru Gabria Lombardiho (1914 - 1994), podľa ktorého táto 

dichotomická systematika súkromného práva výrazne dominuje v celom druhom titule 

prvej knihy Inštitúcií a to aj napriek tomu, že uvedený titul nesie názov „O práve 

prirodzenom, práve národov, práve civilnom“ a to aj napriek tomu, že na začiatku 

druhého titulu je výslovne uvedená definícia prirodzeného práva.294 Hoci z formálneho 

hľadiska Inštitúcie súkromné právo členia na tri časti (ius naturale, ius gentium, ius 

civile) v podstate majú dichotomický charakter klasického práva (ius naturale, ius 

civile). Trichotomickú systematiku s najväčšou pravdepodobnosťou zaviedli justiniánski 

kompilátori, aby sa vyrovnali s istými potrebami a nevyhnutnosťami doby, ako sú 

vojna, zajatie a otroctvo, lebo tieto „odporujú prirodzenému právu“ a „podľa 

prirodzeného práva sa ľudia totiž od začiatku rodia slobodní“ (Iust. Inst. I, 2, 2).295 

 Taktiež je potrebné dať do pozornosti skutočnosť, že Justiniánske Inštitúcie 

v prvom paragrafe (po predstavení definície ius naturale) preberajú koncepciu práva 

národov (ius gentium) a to od Gaia a charakterizujú ho ako právo, ktoré „prirodzený 

rozum [naturalis ratio] diktuje pre všetkých ľudí. Lenže Gaius (ako sme to uviedli v časti 

3.1) čo do obsahu stotožňoval ius gentium s ius naturale.296 

                                                 
294 LOMBARDI, G.: Sul concetto di „ius gentium“, Roma : Istituto di Diritto Romano, 1947, s. 277. 
295 Keď právnici klasického obdobia rozlišovali normy „ius gentium“ alebo „ius naturale“ na jednej strane od 
„ius civile“ na strane druhej, tak to nerobili na báze nejakých vyšších morálnych princípov, ale na báze 
„naturalis ratio“ (prirodzeného rozumu). Klasickí právnici inštitút otroctva začleňovali do práva národov preto, 
lebo sa nachádzal u všetkých národov a tiež preto, lebo bol ovocím „naturalis ratio“, podľa ktorého vojnoví 
nepriatelia, ktorí upadli do zajatia, sa stali otrokmi (Gai Inst. II, 69) a ten kto sa narodil z otrokyne, tak sa 
narodil ako otrok (Gai Inst. I, 89). 
296 Gaius v podstate ignoroval autonómnu kategóriu prirodzeného práva koncipovaného ako celok ideálnych 
noriem, ktoré by mali platiť. Napriek tomu sa o prirodzenom práve v konkrétnych prípadoch výslovne 
zmieňuje a to vtedy, keď hovorí o práve národov z abstraktného uhla pohľadu. Z obsahového hľadiska sú 
ius gentium a ius naturale identické. Ius gentium sa od ius naturale odlišuje len na základe uhla 
pohľadu, pomocou ktorého sú jednotlivé normy alebo jednotlivé právne inštitúty vyjadrené. Ak sú právne 
normy vyjadrené z konkrétneho uhla pohľadu, (t. j., že v normách je výslovná zmienka o tom, že ony platia 
pre všetky národy), tak ich možno zaradiť do kategórie ius gentium. Ak sú formulované z abstraktného 
aspektu, (t. j., že v normách je zmienka o ich pôvode z naturalis ratio), tak ich možno zaradiť do kategórie 
prirodzeného práva. 
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5.3 Ius naturale ako právo, ktoré vytvorila božská Prozreteľnosť 

Dichotómia súkromného práva vyplýva okrem iného aj z paragrafu 11, 

v ktorom sú postavené oproti sebe „naturalia iura“ (t. j. prirodzenoprávne zásady, ktoré 

si všetky národy zachovávajú) a „iura“ (t. j. právne zásady, ktoré si stanoví každé 

občianstvo). Prirodzenoprávne zásady sú tie, ktoré „vytvorila skutočná božská 

Prozreteľnosť (divina Providentia) a navždy zostanú platné a použiteľné“. Naproti tomu 

právne zásady „sa často menia, a to buď konkludentným súhlasom národa, alebo 

neskôr prijatím iných zákonov“. 

Iust. Inst. I, 2, 11: „Prirodzenoprávne zásady, ktoré si všetky 

národy zachovávajú, však vytvorila skutočná božská 

Prozreteľnosť a navždy zostanú platné. Naproti tomu právne 

zásady, ktoré si stanoví každé občianstvo, sa často menia 

[...]“. 

 Fragment prináša nové kritérium teologickej povahy, podľa ktorého prirodzené 

právo má boží pôvod a základ, je univerzálne, večné a nemenné. Podľa tejto 

koncepcie ius naturale nie je vnuknuté prírodou alebo realitou vecí či ľudským 

rozumom, ale samým Bohom, božou Prozreteľnosťou. Je evidentné, že uvedená 

koncepcia je justiniánska.297 Piero Bonfante (1864 - 1932) komentuje § 11 slovami, že 

„je tu kresťanský imperátor, ktorý hovorí“.298 Boli to justiniánski kompilátori, ktorí z 

realistických dôvodov jednoduchú dichotomickú koncepciu súkromného práva (typickú 

pre klasické obdobie) priviedli do virtuálnej nerovnováhy (t. j. do trichotómie). Preto sa 

môže stať, že niektoré inštitúty iuris gentium (ktorými sa spravujú všetky národy) sú 

v protiklade s abstraktnými princípmi, ktoré sú transcendentné, ktoré stoja nad 

objektívnou realitou vecí a ktoré sa kvalifikujú ako „tie, ktoré vytvorila skutočná božská 

Prozreteľnosť“. Typickým príkladom je inštitút otroctva, ktorý Justiniánske Inštitúcie 

považujú za inštitút iuris gentium stojaci proti novej byzantskej koncepcii prirodzeného 

práva,299 ktoré justiniánci formulujú prostredníctvom nových atribútov. Je na mieste 

pripomenúť (že na rozdiel od justiniánskych kompilátorov) právnici klasického obdobia 

čo do obsahu ius naturale stotožňovali s ius gentium.  

Skutočnosť, že Justiniánske Inštitúcie napriek formálne vyjadrenej trichotómii 

súkromného práva v podstate odzrkadľujú jeho dichotomickú koncepciu, potvrdili 

                                                 
297 Rovnako justiniánsku koncepciu ius naturale nachádzame v Digestach (D. I, 1, 11), ktorá sa pripisuje 
Paulovi a podľa ktorej ius naturale je to, „čo je vždy slušné a dobré“. 
298 BONFANTE, P.: Istituzioni di diritto romano, Milano 1932, s. 20. 
299 „Lebo na základe  istých potrieb a nevyhnutností ľudského života si národy vytvorili určité úpravy: vznikajú 
vojny a prinášajú zajatie a otroctvo, ktoré odporujú prirodzenému právu“ (Iust. Inst. I, 2, 2). 
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viacerí uznávaní právni romanisti.300 A tak v Inštitúciách koexistujú vedľa seba dve 

systematicky odlišné schémy súkromného práva. Jedna koncepcia (typická pre 

obdobie klasického práva) je založená na kontrapozícii „ius civile“ na jednej strane 

verzus „ius gentium“ alebo „ius naturale“ na strane druhej. Druhá schéma zas 

súkromné právo distingvuje prostredníctvom troch autonómnych termínov: ius civile, 

ius gentium, ius naturale. 

Koncepciu prirodzeného práva, ako práva božskej proveniencie, tradične 

nachádzame v doktríne Katolíckej cirkvi. Apoštol Pavol prvým rímskym kresťanom 

adresoval v liste nasledovné myšlienky: „a keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody 

robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým 

ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje aj 

ich svedomie, aj ich myšlienky [...]“ (Rim. 2, 14). Patristika pokladá Boha za stvoriteľa 

vesmíru, za správcu sveta a tiež i ľudských vzťahov. Preto Tertulián (155 – 225) píše, 

že Boh je „naturae dominus et auctor“ (De corona, in: PL 2, 10) a pamätá na „aeterne 

dispositiones eius et universales“ (De carnis resurrectione, in: PL 2, 870). Podľa 

Laktancia (255 –318?) prirodzené právo je nadiktované Bohom, ktorý je „magister et 

imperator omnium“ (Divinae institutiones 6, 9 in: PL 6, 661). Svätý Ambróz (339? – 

397) stotožňuje „lex naturae“ s „lex Dei“ (Enarrationes in XII Psalmos Davidicos, in: PL 

14, 1051). Svätý Augustín (354 - 430) tvrdí, že „omnis natura non potest esse nisi 

a summo et vero Deo“ (De natura boni liber I, in: PL 42, 551) a že koncept 

prirodzeného práva je konceptom večného a nepísaného zákona (De civitate Dei 19, 

14 – 16, in: PL: 41, 642).301 

Augustínovu koncepciu prirodzeného práva prijala aj scholastika a presnejšie 

ju formuloval svätý Tomáš Akvinský (1225 - 1274), ktorý rozdelil zákon na a) večný 

(lex aeterna), b) prirodzený (l. naturale), c) ľudský (l. umana), d) zjavený (l. rivelata). 

Večný zákon zastáva prvoradé miesto, lebo všetky ostatné zákony (prirodzený, ľudský 

a zjavený) len participujú na večnom zákone. Preto Tomáš Akvinský venoval prvoradú 

pozornosť večnému zákonu, ktorý predstavuje ako pravdu alebo stupeň božej múdrosti 

vzťahujúci sa na všetky úkony a pohyby (Summa theologiae, I–II, q. 93, a. 1). V 

traktáte pojednávajúcom o „lex naturale“ Tomáš Akvinský prirodzený zákon definuje 

                                                 
300 Napríklad Contardo Ferrini (1859 - 1902), Carlo Longo (1869 - 1938), Gabrio Lombardi (1913 - 1994) 
porovnaj R.I.L. S. II, XL (1907) 639; LOMBARDI, G.: Sul concetto di „ius gentium“, Roma: Istituto di Diritto 
Romano, 1947, s. 280-281. 
301 Podľa svätého Augustína „večný zákon“ je: 1. rozum a vôľa Boha, ktorá nariaďuje zachovávať prirodzený 
poriadok a zakazuje ho porušovať; 2. zvrchovaným rozumom (pravdou), ktorému je nutné sa podriadiť; S. 
AGOSTINO, De libro arbitrio, I, 6, 15 in: PL 32, 1229; Summa Theologiae, I-II, q. 93, a. 1. 
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ako „účasť večného zákona v rozumových stvoreniach“ (Summa theologiae, I–II, q. 91, 

a. 2). 

Grazián vo svojom Dekréte (XII. stor.) od svätého Izidora prevzal koncept 

prirodzeného práva, ktoré je postavné na dvoch základných princípoch: a) robiť iným 

to, čo chceš, aby iní robili tebe; b) nerobiť iným to, to čo nechceš, aby iní robili tebe. 

Uvedené pravidlá sú zakotvené v evanjeliu a preto prirodzené právo podľa Graziána je 

to, čo je obsiahnuté v Zákone a Evanjeliu (Decretum Gratiani, I, dist. I). 

Pre pochopenie obsahu Inštitúcií a vôbec celej justiniánskej kodifikácie je 

nutné si uvedomiť, že kresťanský cisár Justinián kodifikáciou klasických právnych 

predpisov a vydaním úradnej učebnice rímskeho práva oživil právo pohanských 

rímskych právnikov. Komisia, ktorá uvedený zámer uskutočnila, sa musela riadiť 

direktívami, ktoré nemohli byť v rozpore s cirkevným učením. Preto z koncepcie „ius 

naturale“, ktorú nám zanechal Justinián, vyplývajú nasledovné základné princípy: 

a) rovnosť všetkých ľudí, lebo sú synmi jedného Otca.302 Je nutné konštatovať, 

že takéto principiálne vyjadrenia týkajúce sa rovnosti všetkých ľudí sú 

významné a to hlavne preto, lebo sa nachádzajú v legislatíve, ktorá uznáva 

inštitút otroctva; 

b) rešpekovanie slobody a ľudskej dôstojnosti;303 

c) ľudské bratstvo;304 

                                                 
302 Justinián opakovanie vyhlasuje, že „quod ad ius naturale attinet omnes aequales sunt“ (D. L, 17, 32); 
„podľa prirodzeného práva ľudia sa totiž od začiatku rodia slobodní“ (Iust. Inst. I, 2, 2); „[otroctvo] pochádza 
z práva národov, keďže podľa prirodzeného práva sa všetci narodia slobodní“ (Iust. Inst. I, 5). Preto otroctvo 
sa definuje ako „inštitút práva národov, podľa ktorého bude niekto v rozpore s prirodzeným stavom, 
podriadený ako vlastníctvo inému“ (Iust. Inst. I, 3, 2; D. I, 5, 4, 1); „[...] zajatie a otroctvo odporujú 
prirodzenému právu“ (Iust. Inst. I, 2, 2). 
V otázke rovnosti medzi mužským a ženským pohlavím Justinián hovorí: „naproti tomu naša konštitúcia (C.J. 
VI, 28, 4) stojí na stanovisku, že v tejto právnej oblasti nemá byť nijaký rozdiel medzi mužmi a ženami, lebo 
obidve pohlavia pri rozmnožovaní ľudí rovnakým spôsobom plnia úlohu prírody a podľa starého Zákona XII 
tabúľ rovnakým spôsobom boli povolané k intestátnej dedičskej postupnosti; a k tomu zrejme smerovali aj 
prétori. Konštitúcia tu zaviedla jednoduché a rovnaké právo pre synov a dcéry [...]“ (Iust. Inst. II, 13, 5). 
303 Cisár Konštantín oznamuje: „libertati a maioribus tantum impensum est, et patribus [...] eripere libertatem 
non liceret“ (C.T. IV, 8, 6 = C.J. VIII, 46, 10). V súvislosti so zrušením SC Claudianum Justinián vyjadruje 
potešenie nad tým, že „multos labores pro libertate subiectorum sustinuimus“ (C.J. VII, 24, 1) a taktiež 
konštatuje, že je stúpencom slobody (C.J. VII, 7, 2, 2). Justinián, ako legislatívny program slávnostne 
deklaruje: „nobis autem omne extatat studium subsistere libertates atque valere et in nostra florere et augeri 
republica“ – aby dosiahol takýto cieľ, tak podporoval mnohé vojny v Lýbii a Hesperii pre „recta ad Deum 
religione et pro subjectorum pariter libertate“ (Nov. 78, 4, 1). Justiniánska kodifikácia zrušila mnohé staré 
nariadenia urážajúce ľudskú dôstojnosť, napr. Konštantín zrušil odsúdenie „damnatio in ludum“ (t. j. 
odsúdenie k zápasom na život a na smrť s gladiátormi – C.J. XI, 14, 1) alebo bolo zakázané odrezať ruky 
alebo nohy (Nov. 134, 13; 556). Trestala sa kastrácia, lebo je urážkou Boha (Nov. 142, 559). 
304 „A keďže príroda medzi nami ustanovila akúsi príbuznosť, vyplýva z toho, že nie je dovolené, aby človek 
snoval úklady proti  človeku“ (D. I, 1, 3). Kresťanská láska voči chudobným a núdznym sa má prejavovať 
viacerými spôsobmi (C.J. IV, 1, 1). Ohľadne vzťahov medzi manželmi existuje text (pravdepodobne 
interpolovaný justiniánskymi kompilátormi), ktorý v súvislosti s bratským duchom medzi manželmi hovorí: „čo 
vskutku je viac ľudské ako byť manželom zdieľajúcim vzniknuté udalosti, ktoré sa týkajú manželky a byť 
manželkou zdieľajúcou takéto udalosti týkajúce sa manžela?“ (D. XXIV, 3, 22, 7). 
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d) väčší prienik etiky do právneho poriadku, ktorý je možno ilustrovať na 

rozvoji naturálnych záväzkov v justiniánskom období. Naturálna obligácia 

v klasickom práve nebola ničim iným ako faktickým vzťahom, ktorému bola 

priznaná určitá právna ochrana. Naturálna obligácia v justiniánskom období sa 

zakladala na prirodzenom práve, t. j. naturálna obligácia sa v praxi 

stotožňovalala s etickými a sociálnymi povinnosťami; 

e) správanie sa človeka podľa prirodzenosti, ktorú stanovil Boh;305 

f) umiernenosť je vrodená vlastnosť prirodzeného práva a vôbec prírody ako 

takej. Preto sa Justinián stavia proti prehnanej prísnosti v oblasti ukladania 

trestov a to tým spôsobom, že sa odvoláva na prirodzenosť.306 V justiniánskej 

kodifikácii sa nachádzajú viaceré zákony a rozhodnutia, ktoré sú motivované 

miernosťou, zhovievavosťou, či ľudskosťou.307 

Podľa kresťanskej viery má človek medzi stvorenými vecami výnimočné 

postavenie. Kresťanská tradícia čerpá toto presvedčenie najmä zo starozákonnej knihy 

Genezis: „Boh povedal. Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Nech 

vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad 

všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží 

obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im. Ploďte 

a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom 

neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi.“ (Gn I, 26 - 28). 

Podľa kresťanstva má človek vo svete osobitné postavenie preto, lebo Boha je 

schopný poznávať a milovať a tiež preto, lebo je stvorený na Boží obraz. Človek tým, 

že je obrazom Boha, má k svojmu Stvoriteľovi bezprostredný vzťah, na rozdiel od 

ostatných stvorených vecí. 

Človek je taktiež Bohom povolaný k tomu, aby žil v rámci spoločenstva. Život 

človeka v spoločnosti je nemysliteľný bez rešpektovania určitých pravidiel ľudského 

                                                 
305 Napríklad Digesta (I, 1, 1, 3) do oblasti prirodzeného práva zaraďujú spojenie muža a ženy (t. j. inštitút 
manželstva), plodenie a výchovu detí. Odtiaľ sa odvodzujú predpoklady a prekážky manželstva a tiež 
i zrušenie niektorých starých zákazov, ktoré neboli v súlade s prirodzenosťou manželského zväzku; napr: 
potlačenie incestu (Nov. XII, 1; 535) a takých zväzkov, ktoré sú proti prirodzenosti (C.J. IX, 9, 30). Z ľudskej 
prirodzenosti, ktorú stvoril Boh vyplývajú viaceré právne princípy prítomné v justiniánskej kodifikácii, 
napríklad naturalis pudor, alebo naturalis stimulus, ktorý pohýňa rodičov „ad liberorum suorum educationem“. 
306 „Scimus esse naturae congruum eas tantummodo poenas exigi, quae cum competenti moderatione 
proferuntur“ (C.J. VI, 61, 5, 1´; 473). 
V tejto súvislosti švédsky prírodovedec Carl Linné povedal, že „príroda nerobí skoky, tak aj zákon“; REBRO, 
K.: Právnické výrazy a výroky, Bratislava : Obzor, 1986, s. 171. 
307 Napríklad staršie rímske právo do oblasti kvázideliktov začleňovalo tzv. noxálne škody. Išlo o prípady, v 
ktorých škodu spôsobil podriadený človek (dieťa alebo otrok) alebo zviera. Ak v období staršieho rímskeho 
práva naplnilo skutkovú podstatu deliktu dieťa, ktoré bolo podriadené otcovskej moci, tak za škodu bol 
zodpovedný nositeľ moci, t. j. otec rodiny. Mohol sa však od zodpovednosti oslobodiť tak, že dieťa vydal 
poškodenému. Od 4. storočia n. l. sa už vydávanie detí nepraktizovalo. 
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spolužitia, bez zákonov. Podľa kresťanskej náuky sú uvedené zákony poznateľné 

samotným rozumom,308 ale Boh ich zjavil aj v Biblii prostredníctvom Mojžiša, prorokov 

a nakoniec prostredníctvom jeho syna Ježiša Krista. Ústredná myšlienka týkajúca sa 

pravidiel ľudského spolužitia podľa kresťanskej doktríny sa dá vyjadriť nasledovne. 

Každý človek vďaka svojmu výnimočnému postaveniu vo svete a vďaka svojmu 

bezprostrednému vzťahu k Stvoriteľovi je obdarený dôstojnosťou - ľudskou 

dôstojnosťou (dignitas hominis). Princípom mravných zákonov, ktoré vymedzujú práva 

a povinnosti v spoločnosti má byť rešpekt k dôstojnosti človeka, k dôstojnosti ľudskej 

osoby. Každý človek má povinnosť rešpektovať dôstojnosť iného človeka (svojho 

blížneho) a aj dôstojnosť jemu vlastnú. Rešpekt človeka voči ľudskej dôstojnosti je 

základnou požiadavkou prirodzeneho práva. Človeka k tomu pobáda Boh 

prostredníctvom svojich mravných zákonov.309 

Od čias prvého kresťanského cisára Konštantína Veľkého možno pozorovať 

tendenciu, ktorú by sme mohli nazvať snahou o „pokresťančenie“ právneho 

poriadku.310 Niet divu, že cisár Justinián do svojej kodifikácie prijal teologickú 

koncepciu prirodzeného práva. V predchádzajúcej kapitole sme videli, že právnici 

klasického obdobia koncept prirodzeného práva nespájali s nadprirodzeným 

fenoménom, ale ho vnímali ako objektívne existujúcu faktickú realitu, ktorú právny 

poriadok nemôže negovať. Podľa kresťanskej koncepcie, ktorú akceptoval kresťanský 

cisár Justinián, ius naturale vychádza z božej vôle a pre túto jeho nadprirodzenú 

provenienciu nie je možné ho derogovať - „civilnoprávny predpis (iura civilis ratio) 

nemôže odstrániť prirodzené práva“ (Iust. Inst. III, 1, 11). 

 

5.4 Natura rerum 

 V súvislosti s fenoménom prirodzeného práva Inštitúcie cisára Justiniána 

spomínajú výraz „natura rerum“, t. j. povahu (prirodzenosť) vecí. 

                                                 
308 „[...] a keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, 
sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im 
dosvedčuje aj ich svedomie, aj ich myšlienky [...]“ (Rim II, 14 - 15). 
309 Porovnaj SCHULZ, F.: History of Roman Legal Science, Firenze : Sansoni, 1968, s. 531-524. 
310 Konštantínovým poradcom bol biskup Hósius z Córdoby. 
Cisár, ako ctiteľ kresťanského Boha, nielenže zrovnoprávnil kresťanstvo s pohanstvom, ale kresťanstvo aj 
všestranne podporoval. Cisár si ponechal pohanský titul (Pontifex Maximus), ale sústavne obmedzoval 
pohanský kult. Osobne sa nezúčastňoval na pohanských bohoslužbách. Po víťazstve nad Licíniom pripravil 
pohanstvo o privilegované postavenie vo verejnom i súkromnom živote. Vysokým štátnym úradníkom 
nedovoľoval navštevovať pohanské bohoslužby. Zakázal kult bohyne Venuše, obmedzil činnosť haruspikov 
a pod. Konštantín sa usiloval aj o povznesenie vážnosti kresťanských biskupov a kňazov. Kresťanské 
duchovenstvo dostalo také isté výsady aké mali pohanskí kňazi. Biskupom bola udelená súdna právomoc 
prepúšťať otrokov (manumissio) a právo prijímať testamentárne odkazy v prospech cirkvi (Patrimonium 
Sancti Petri). Konštantín vydal viacero zákonov a nariadení v prospech cirkvi. Nedeľa bola uznaná ako deň 
pracovného pokoja. Cisár zrušil trest smrti ukrižovaním. Zrušil Augustove zákony proti bezženstvu 
a publikoval zákony na ochranu manželstva atď. 
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Iust. Inst. II, 1, 37: „[...] dieťa otrokyne nepatrí ale 

k plodom, a je pritom vlastníctvom vlastníka [otrokyne]. 

Bolo by nezmyselné človeka považovať za plod, veď 

predsa podľa povahy vecí všetky plody majú slúžiť 

ľuďom“. 

 Táto povaha (resp. prirodzenosť) vecí charakterizuje kategóriu situácií, ktoré 

sú prirodzené preto, lebo existujú nezávisle od uznania právnym poriadkom. Podobne 

sa za prirodzených označujú aj členovia tzv. „prirodzenej rodiny“, ktorí sa na základe 

krvi (pokrvného zväzku) stali otcami, matkami, synmi, dcérami, bratmi, sestrami atď. 

 Za prirodzenú sa označuje aj originálna kvalita vína a oleja, ktorá nebola 

nejakým spôsobom zmenená: 

Iust. Inst. IV, 3, 13: „[...] napríklad sa rozhodlo, že podľa tejto 

časti zákona zodpovedá, kto niečo prileje do cudzieho vína 

alebo oleja, čím sa prirodzená (pôvodná) kvalita vína alebo 

oleja zhoršila“. 

 Rovnako za prirodzenú sa považuje aj sloboda divých zvierat, ktoré nie sú vo 

vlastníctve nijakej osoby: 

Iust. Inst. II, 1, 12: „[...] každé divé zviera, ktoré chytíš, bude 

sa považovať tak dlho za tvoje vlastníctvo, pokým ho 

ovládaš. Ak ale z tvojho ovládania vyviazne a znovu 

nadobudne svoju pôvodnú prirodzenú slobodu, prestane ti 

patriť a bude znovu vo vlastníctve toho, kto ho ďalší 

ovládne“. 

Taktiež sa označuje za prirodzené koryto (riečisko), v ktorom rieka tečie 

v pôvodnom riečisku. 

Iust. Inst. II, 1, 23: „Ak rieka opustila svoje prirodzené koryto 

(riečisko) a začala tiecť smerom [...]“. 

Ak domáce zviera spôsobolo škodu inému (actio de pauperie), v staršom 

rímskom práve platilo, že za škodu bol zodpovedný nositeľ moci. Ten sa od 

zodpovednosti mohol oslobodiť tak, že poškodenému zviera (škodcu) vydal (noxae 

deditio). V súvislosti s uplatnením žaloby - actio de pauperie – Justiniánske Inštitúcie 

hovoria o zvieratách, ktoré sa správajú v rozpore so svojou skrotenou povahou – 

prirodzenosťou: 

Iust. Inst. IV, 9: „Pokiaľ ide o živočíchy, ktoré nemajú rozum, 

Zákon XII tabúľ (tab. 8,6) zaviedol noxálnu žalobu, ak 
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z roztopašnosti, z pudovosti alebo divokosti spôsobia škodu 

[inému]... Táto žaloba sa uplatní pri zvieratách vtedy, keď sa 

správajú v rozpore so svojou [skrotenou] povahou; naproti 

tomu ak je aj divokosť vrodená, tak žaloba odpadne“. 

Vidíme, že výraz „natura rerum“ (ktorý sa nachádza vo vyššie uvedených 

citátoch) charakterizuje kategóriu objektívne existujúcich situácií, ktoré Justinián dáva 

do súvisu s prirodzeným právom preto, lebo sa v živote nutne vyskytujú aj napriek 

tomu, že právny poriadok ich nemusí explicitne uznávať. 

 

5.5 Prirodzené zväzky 

 Okrem už vyššie predstavenej kategórie prirodzených situácií, ktoré sa 

dotýkajú ľudí, zvierat, či neživej prírody, Justiniánske Inštitúcie za prirodzenú považujú 

aj kategóriu, ktorá sa týka len živých osôb a ktorú Inštitúcie kvalifikujú výrazom 

„naturálne zväzky“. Podobne ako v predchádajúcom prípade tieto vzťahy sú hodnotené 

za prirodzené preto, lebo fakticky existujú nezávisle od toho, či ich právny poriadok 

uznáva alebo nie. 

Iust. Inst. I, 15, 1: „[...] tí, ktorí sú pokrvným príbuzenstvom 

zviazaní s osobami ženského pohlavia, nie v mužskej línii, 

ale iným spôsobom, sú podľa prirodzeného práva pokrvne 

príbuzní“. 

 Uvedený text pochádza z Gaiových Inštitúcií. V tomto prípade je prirodzené 

právo predstavené v podobe „zväzku prirodzenej povahy“, ktorý je postavený oproti 

„zväzku právnej povahy“. 

Taktiež nasledovné texty poukazujú na existenciu zväzkov majúcich 

prirodzenú povahu: 

Iust. Inst. I, 10, 3: „[...] dcéru ženy, ktorú tvoj otec adoptoval, 

možno pojať za manželku, lebo nie je s tebou zviazaná ani 

podľa prirodzeného ani podľa civilného práva“. 

Iust. Inst. I, 11, 2: „Ak sa však dnes podriadený syn na 

základe našej konštitúcie dá svojim prirodzeným otcom 

adoptovať cudzej osobe, sa práva prirodzeného otca 

v žiadnom prípade nezrušujú a nič neprechádza na 

adoptívneho otca, ani osvojenec neprechádza pod jeho 

otcovskú moc, hoci sme mu zabezpečili zákonné dedičské 

právo. Ak ale prirodzený otec dá svojho syna adoptovať 
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osobe stojacej nie mimo rámca rodiny, ale starému otcovi zo 

strany matky svojho syna, alebo ak prirodzený otec je sám 

prepustený z otcovskej moci  [...], tak v tomto prípade, 

pretože práva prirodzeného rodu a práva z adopcie sa týkajú 

jednej osoby, právo adoptívneho otca, ktoré vzniklo 

z prirodzeného zväzku a je odôvodnené aj z právneho aktu 

adopcie , trvá naďalej, tak ako predtým. V dôsledku toho sa 

osvojenec nachádza tak v rodine, ako aj v otcovskej moci 

takéhoto adoptívneho otca“. 

Iust. Inst. III, 1, 14: „Všetky tieto pravidlá sa už uznávajú 

oddávna. Pretrvali však našou konštitúciou určité zlepšenie, 

ktoré sme urobili o osobách, ktoré ich prirodzení otcovia dali 

inému adoptovať  [...]. Podľa našej konštitúcie je však 

vylúčený ten, koho prirodzený otec adoptoval. Keďže pokiaľ 

ide o túto osobu, spadá oboje dohromady, prirodzené 

i pozitívne právo, pre takýto prípad sme ponechali pôvodné 

právo, nie inak ako v prípade, v ktorom sa pater familias sám 

dal uznať ako dieťa adrogáciou“. 

 

5.6 Prirodzené vzťahy, ktorým civilné právo poskytovalo právnu 

ochranu 

Niektoré „naturálne vzťahy“ výslovne uznával a chránil aj civilný právny 

poriadok, ktorý ich zvyčajne dával do protikladu k „civilným vzťahom“. V tejto súvislosti 

nám Inštitúcie dávajú do pozornosti dva príklady: 

a) „naturalis cognatio“ – „adgnatio“;311 

b) „naturalis obligatio“ – „civilis obligatio“.312 

                                                 
311 Definitívnu úpravu zákonného dedenia urobil cisár Justinián až dvoma novelami a to novelou 118 z roku 
543 a novelou 127 z roku 548. Uvedené novely celkom vylúčili agnátsky princíp a základom dedenia sa stal 
výlučne kognátsky princíp. Na rozdiel od agnátskeho princípu kognátska rodina predstavovala zväzok ľudí, 
ktorí boli zviazaní pokrvným putom. Kognátsky vzťah mal teda biologický charakter a preto sa nedalo z neho 
vystúpiť. 
312 Pravými záväzkami boli podľa civilného práva len civilné záväzky, ktorých chránila príslušná žaloba. 
Klasická jurisprudencia popri civilných obligáciách utvorila aj naturálne obligácie, ktoré vznikli napríklad 
vtedy, ak niekto uzavrel s otrokom alebo osobou „alieni iuris“ alebo s nedospelým, ktorý jednal bez 
poručníka. V justiniánskom práve pribudli prípady, keď veriteľ riadnej obligácie dopustil, aby sa mu premlčala 
žaloba, alebo prípady, keď mravné vzťahy medzi žalobcom a žalovaným nedovoľovali uplatnenie nároku na 
súde (napr. záväzky medzi manželmi alebo medzi príbuznými a pod.). V justiniánskom práve sa pojem 
naturálnej obligácie rozšíril aj o niektoré ďalšie vzťahy, napríklad o záväzky z hier alebo stávok. Právna 
ochrana naturálnych záväzkov potom spočívala v tom, že popri soluti retentio sa uznávala aj platnosť 
vecných a osobných garancií naturálnych záväzkov, možnosť ich kompenzovať s civilnými záväzkami, alebo 
i možnosť ich premeniť na civilné záväzky a to prostredníctvom novácie. 
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 Justiniánske Inštitúcie v tretej knihe na tému dedičskej postupnosti pokrvných 

príbuzných hovoria: „v tomto oddelení prichádza do úvahy pokrvné príbuzenstvo 

(naturalis cognatio)“ (Iust. Inst. III, 5, 1). 

Pokiaľ ide o naturálne obligácie, tak Justiniánske Inštitúcie v podstate prebrali 

od Gaia skoro celý test (porovnaj Gai. Inst. III, 119a) len s tým rozdielom, že doň 

vsunuli výraz „naturálny“ – naturaliter,: 

Iust. Inst. III, 20, 1: „Rukojemníkov (fideiussoris) možno 

požiadať ku každému záväzku bez ohľadu na to, či záväzok 

vzniká odovzdaním veci, verbálne, literárne alebo na základe 

konsenzu. Vonkoncom nezáleží na tom, či záväzok, pre ktorý 

bol rukojemník požiadaný, je civilný alebo naturálny; a ide to 

až tak ďaleko, že rukojemník môže zodpovedať za otroka, 

hoci je cudzí, a dá si od otroka sľúbiť rukojemníka, alebo je to 

sám vlastník otroka, a za to, čo im dlhuje z naturálneho 

záväzku“. 

 

5.7 Ratio naturalis 

 V predchádzajúcej časti sme videli, že Inštitúcie v súvislosti s právom národom 

používajú pojem „ratio naturalis“, ktorý sa do slovenčiny prekladá ako prirodzený 

rozum. Právnici klasického obdobia z obsahového hľadiska stotožňovali ius gentium 

s ius naturale. Ius gentium sa od ius naturale odlišoval len na základe uhla pohľadu, 

pomocou ktorého boli jednotlivé normy alebo jednotlivé právne inštitúty vyjadrené. To 

znamená, že ak boli právne normy vyjadrené z konkrétneho uhla pohľadu, (t. j., že 

v normách je výslovná zmienka o tom, že ony platia pre všetky národy), tak klasickí 

právnici ich spravidla zaraďovali do kategórie ius gentium. Ale ak boli formulované 

z abstraktného aspektu, (t. j., že v normách je zmienka o ich pôvode z „naturalis ratio“), 

tak boli zaradené do kategórie prirodzeného práva. 

Aj keď justiniánski kompilátori súkromné právo na začiatku Inštitúcií 

koncipovali do troch samostatných celkov, 313 čím ius gentium formálne odlíšili od ius 

naturale, predsa len považujeme za nutné venovať pozornosť problematike „ratio 

naturalis“, lebo zastávame názor, že dichotomický koncept súkromného práva je v 

Justiniánskych Inštitúciách pomerne široko rozvinutý a valorizovaný. To znamená, že 

                                                 
313 Súkromné právo sa skladá z troch častí: „pozostáva totiž z predpisov práva prirodzeného, práva národov 
a z občianskeho civilného práva“ (Iust. Inst. I, 1). 
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Inštitúcie v mnohých prípadoch normy ius naturale fakticky stotožňujú s normami ius 

gentium. 

V abstraktnej rovine pojem „ratio naturalis“ je taký, ktorý stojí oproti pojmu 

„ratio civilis“ (občiansky rozum): 

Iust. Inst. I, 10 „[...] občiansky, ako aj prirodzený rozum 

vyžaduje, a to natoľko, že súhlas otca musí predchádzať. 

Odtiaľ pochádza otázka, či dcéra duševne chorého sa môže 

vydať, či syn duševne chorého si môže vziať manželku?“ 

Iust. Inst. II, 4, 2 „požívacie právo zriadiť [...] k veciam okrem 

tých, ktoré sa užívaním spotrebujú, lebo takéto veci 

nepripúšťajú ani podľa prirodzeného rozumu ani z právneho 

dôvodu (rozumu) požívacie právo“. 

Iust. Inst. IV, 15, 4 „[...] právny a prirodzený rozum prikazuje, 

že jeden drží a druhý musí od držiteľa vyžadovať vydanie 

veci“. 

 Z uvedených konceptov „ratio naturalis“ a „ratio civilis“ nevyhnutne vyplýva 

skutočnosť, že „ratio civilis“ nemôže v nijakom prípade zrušiť prirodzené práva 

(naturalia iura), ktoré napríklad existujú vo forme prirodzených zväzkov: 

Iust. Inst. I, 15, 3 „[...] naproti tomu právny vzťah 

všeobecného pokrvného príbuzenstva nemení sa vo 

všetkých prípadoch zmeny osobného postavenia, lebo 

pravidlo civilného práva môže síce zrušiť civilnoprávne 

vzťahy, ale nie vzťahy prirodzené“. 

Iust. Inst. III, 1, 11 „[...] civilnoprávny predpis (iura civilis ratio) 

nemôže odstrániť prirodzené práva.“. 

 Je zrejmé, že prirodzený rozum nutne generuje také zákonitosti – prirodzené 

princípy - ktoré sú nezávisle od výslovných formulácií civilnoprávnych predpisov. 

Inštitúcie taktiež zdôrazňujú, že krádež je zakázaná na základe prirodzeného práva. 

Iust. Inst. IV, 1, 1 „Krádež je zavrhnutiahodné odňatie veci, 

buď veci samej, alebo jej úžitku alebo držby, a tým konanie 

niečoho, čo je už z prirodzeného práva zakázané“. 

 

5.8 Aequitas naturalis 

 Viaceré texty predstavujú „naturalis aequitas“ ako takú, ktorá stojí oproti 

„aequitas civilis“: 
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Iust. Inst. II, 1, 39 „Poklady, ktoré niekto našiel na svojom 

pozemku, božský cisár Hadrián v duchu prirodzenej 

spravodlivosti priznal tomu, kto ich našiel“. 

Iust. Inst. II, 1, 40 „Aj odovzdaním (per traditionem) 

nadobúdame veci podľa prirodzeného práva. Veď nič 

nezodpovedá viac prirodzenej spravodlivosti, ako za platnú 

uznať vôľu vlastníka, ktorý chce svoju vec preniesť na iného“. 

Iust. Inst. III, 1, 9 „Emancipované deti nemajú podľa civilného 

práva dedičské právo, lebo nie sú ani vlastnými dedičmi, 

keďže sú vylúčené spod moci hlavy rodiny, ani nie sú iným 

právom Zákona XII tabúľ povolaní k dedičskej postupnosti. 

Ale prétor im z dôvodov prirodzenej slušnosti (naturali 

aequitati) zabezpečuje bonorum possessio prostriedkom 

unde liberi [...]“. 

 Justiniánske Inštitúcie predstavujú prirodzenú spravodlivosť (resp. slušnosť) 

ako súhrn rôznych prirodzených zväzkov, prirodzených vzťahov, či prirodzených 

princípov. Naproti tomu civilná spravodlivosť je predstavená prostredníctvom syntézy 

rôznych civilných vzťahov. Podľa mienky viacerých právnych romanistov pojem 

„prirodzenej spravodlivosti“ vznikol v poklasickom alebo až justiniánskom odobí. 

Naproti tomu výraz „ratio naturalis“ je konceptom klasického obdobia.314 

 

Záver 

 Je evidentné, že v Justiniánskych Inštitúciách koexistujú dva podstatne 

rozdielne koncepty súkromného práva. To znamená, že popri dichotomickej koncepcii 

(typickej pre obdobie klasického práva, podľa ktorej civilné právo stojí oproti 

prirodzenému právu resp. právu národov) je prítomný aj koncept trichotomický, ktorý je 

umiestnený na začiatku Inštitúcií a ktorý predstavuje tri autonómne kategórie 

súkromného práva (občianske právo, právo národov a prirodzené právo).  

 Zastávame názor, že dichotomický koncept súkromného práva, ktorý je 

ovocím klasickej jurisprudencie, nie je v Justiniánskych Inštitúciách len v pozadí, či 

v nejakej utlmenej podobe. Naopak, v istom zmysle je dichotomický koncept pomerne 

široko rozvinutý a valorizovaný. Vidíme, že oproti normám a inštitútom, ktoré sú 

osobitným prejavom právnej mentality rímskeho ľudu (ius civile) sú systematicky 

postavené normy a inštitúty, ktoré sú prítomné u všetkých národov a to preto, lebo vo 

                                                 
314 Napríklad Emilio Albertario alebo Gabrio Lombardi, či Arangio Ruiz. 
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svojej podstate a forme sa javia ako normy prirodzené. Takéto normy a inštitúty sú raz 

pomenované ako ius gentium a druhý krát ako ius naturale a to podľa toho, či je 

v norme viac zdôraznený konkrétny prvok, že norma platí u všetkých národov alebo či 

je v norme viac zdôraznený abstraktný element jej prirodzenosti.315 

 V súvislosti s hodnotením „prirodzenosti noriem“ Justiniánske Inštitúcie 

priniesli nové kritérium, ktoré je cudzie duchu klasického obdobia. Normy a inštitúty ius 

naturale (= ius gentium v duchu klasického práva) sú podrobené hodnoteniu 

prostredníctvom novej optiky, ktorou je „skutočná božská Prozreteľnosť“ (Iust. Inst. I, 2, 

11). Napriek tomuto transcendentne motivovanému hodnotiacemu kritériu 

prirodzenosti právnych noriem a inštitútov (ktoré priniesla kresťanská viera) môžeme 

konštatovať, že vo väčšine prípadov hodnotenie prirodzenosti právnych noriem 

a inštitútov z pohľadu tohto nového kritéria je zhodné s hodnotením, ktoré sa 

aplikovalo v období klasického práva. 

Výnimku tvorí inštitút otroctva v tom zmysle, že transcendentná koncepcia 

prirodzeného práva nedovoľovala, aby otroctvo bolo začlenené do sféry ius naturale. 

Naopak, bolo žiaduce, aby otroctvo bolo od ius naturale oddelené a preto otroctvo bolo 

explicitne začlenené do kategórie ius gentium: „vojny vznikajú a prinášajú zajatie 

a otroctvo, ktoré odporujú prirodzenému právu“ (Iust. Inst. I, 2, 2). Uvedená explicitnosť 

spôsobila, že dichotomické členenie súkromného práva v niektorých častiach 

Justiniánskych Inštitúcií ustúpilo jeho trichotomickému členeniu. Napriek vyššie 

uvedenému prichádzame k záveru, že justiniánska kodifikácia ako celok je pevne 

ukotvená do dichotomickej schémy klasického súkromného práva. Trichotómia 

súkromného práva (Iust. Inst. I, 1, 4) je nevyhnutným dôsledkom toho, že nová 

teologicky motivovaná koncepcia prirodzeného práva spolu s väčším prienikom 

kresťanskej etiky do rímskeho právneho poriadku nepripustili, aby otroctvo bolo 

spájané s prirodzeným právom.  

V Justiniánskych Inštitúciách nachádzame osobitú definíciu ius naturale, ktorá 

do sféry prirodzeného práva zahŕňa nielen ľudí ale aj zvieratá, resp. všetky živé 

tvory316 a ktorá taktiež hovorí v prospech trichotomickej systematizácii. Je nutné 

poznamenať, že definícia nemá právny charakter a ani následnú konkrétnu aplikáciu. 

                                                 
315 Justiniánski kompilátori zachovávajú a rozvíjajú dichotómiu súkromného práva tým spôsobom, že dávajú 
do protikladu naturaliter – civiliter alebo ius naturale – ius civile. Pričom naturaliter a ius naturale na jednej 
strane sú z obsahového hľadiska totožné s iure gentium a ius gentium na strane druhej. 
316 Uvedená definícia zahŕňa aj akési „právo zvierat“ a preto bola považovaná za nešťastnú (Frederic Pollock 
1845 - 1937); alebo za cudziu právnickej tradícii (Herbert Felix Jolowicz 1890 - 1954), alebo za takú, ktorá je 
v protiklade ku stoickej koncepcii práva prírody (Fritz Schulz 1879 – 1957). Taktiež Antonio Rosmini sa na 
tému uvedenej definície vyjadril, že ona je defektná a na zanechanie a ďalej dodáva, že legisti k tejto 
definícii pripojili slová: „iuxta genus suum“ (podľa svojho druhu) – čo túto definíciu vysvetľuje a objasňuje; 
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VI. kapitola 

Naturalistická koncepcia právnych inštitútov 

 

 Na úvod tejto časti považujeme za vhodné akcentovať skutočnosť týkajúcu sa 

kazuistického charakteru rímskeho súkromného práva. Profesor Karol Rebro uvedenú 

realitu výstižne vyjadril slovami. „Rímske právo, najmä súkromné, vykazuje niektoré 

črty, ktoré – napriek tomu, že európske právne myslenie a európske právne poriadky 

boli výrazne ovplyvnené  rímskym právom a jeho kultúrou – sa rozchádzajú 

s koncepciami nielen európskych poriadkov, ale aj s predstavami európskej právnej 

vedy. Tieto odlišnosti spočívajú v tom, že moderné európske práva vychádzajú 

z koncepcie právneho poriadku ako uzavretého právneho systému, obsahového 

logického celku, z ktorého pri aplikácii možno vyvodiť odpoveď na každú právnu 

otázku. Tým väčšmi treba obdivovať právny cit a um Rimanov, že pri tomto zdanlivom 

nedostatku pri aplikácii práva prakticky dosahovali obsahovú a logickú jednotu. 

Vyplýva to z toho, že rímske právo oveľa menej než právo moderné spočívalo 

v komplexných zákonoch a kodifikáciách, v súboroch právnych noriem, ale oveľa viac 

v prácnych rozhodnutiach jednotlivých prípadov, teda malo kazuistický charakter.“317 

Rímsky právny poriadok bol teda právnym poriadkom starovekej spoločnosti a nebol 

vytvorený na spôsob obsahovo jednotného pyramidálneho systému, keď sa 

z ústavného zákona odvodzujú podzákonné normy, konkrétne právne úkony 

a rozhodnutia. Uvedenú skutočnosť je nutné mať na pamäti aj pri skúmaní 

naturalistickej koncepcie súkromného práva a jeho inštitútov. 

 V predchádzajúcich kapitolách sme videli, že termíny „natura“, „naturalis“ a 

„naturaliter“ sa veľmi často vyskytovali v starovekých textoch právnych i neprávnych 

prameňov. Taktiež konštatujeme, že uvedené termíny nemali vždy rovnaký význam. 

Vo viacerých textoch právnych prameňov termín „prirodzenosť“ nemal čisto právny 

obsah, ale len súvisel s právnymi princípmi. Alebo v iných prípadoch „prirodzenosť“ 

bola iba východiskom, z ktorého plynuli konsekvencie pre oblasť práva. 

 Pokiaľ ide o prirodzenosť človeka, v právnych prameňoch nachádzame tri 

dôležité významy tohto termínu. Jedna kategória právnych textov „prirodzenosť 

                                                                                                                                  
D´ADDIO, M.: Introduzione a A ROSMINI-SERBATI, Filosofia della politica, Milano : Marzorati Editore, 1972, 
s. 146; PIZZORNI, R.: Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d´Aquino, Roma : Città Nuova Editrice, 
1985, s. 111. 
317 REBRO, K. - BLAHO, P.: Rímske právo, Bratislava; Trnava : Iura Edition, 2003, s. 58-59. 
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človeka“ dávala do súvisu s jeho fyzickou podstatou.318 Druhá skupina textov 

prirodzenosť človeka spájala s jeho morálnymi alebo psychologickými vlastnosťami, či 

postojmi.319 A posledná skupina textov prirodzenosť človeka spájala s jeho morálnymi 

a fyzickými vlastnosťami dokopy.320 

 Prirodzenosť sa vzťahovala aj na zvieratá. Tak ako v prípade človeka, aj 

natura animalium označovala všetko to, čo patrí k podstate a normalite zvierat alebo 

jednotlivého zvieraťa.321 Z tejto skutočnosti potom zákon vyvodzoval právne 

dôsledky.322 

Natura sa dotýkala aj neživých vecí. Napríklad v súvislosti s vodným režimom 

sa za prirodzené považovalo to, čo existuje alebo čo nastane nezávisle na činnosti 

človeka. V tejto súvislosti boli v Ríme upravené konflikty vznikajúce z odtoku dažďovej 

vody na susedný pozemok.323 

Viaceré texty zas hovoria aj o prirodzenosti vecí. Napríklad na určenie toho či 

je vec zastupiteľná (res fungibiles) alebo nie (za účelom vyvodenia príslušných 

právnych následkov) nemožno prehliadať vnútorné vlastnosti vecí. V tomto duchu 

                                                 
318 Ulp. D. XXI, 1, 1, 7: „Sed sciendum est morbum apud Sabinum sic definitum esse habitum cuiusque 
corporis contra naturam, qui usum eius ad id faciat deteriorem [...]“ (Ale je nutné vedieť, že - u Sabina – 
choroba bola definovaná ako stav tela, ktorý nie je zhodný s prirodzenosťou [...].). 
Taktiež porovaj D. XXI, 1, 12, 2; D. XXI, 1, 14, 3; D. XXVIII, 2, 9; D. XXIX, 2, 30, 6; D. L, 16, 38; D. L, 16, 
128; D. L, 16, 236. 
319 Ulp. D. XXIV, 3, 24, 5: „Si maritus seavus in servos dotales fuit, videndum, an de hoc possit conveniri. et 
si quidem tantum in servos uxoris saevus fuit, constat eum teneri hoc nomine: si vero et in suos est natura 
talis, adhuc dicendum est immoderatam eius saevitatem hoc iudicio coercendam [...]“ (Ak manžel konal 
s krutosťou voči „dotálnym“ sluhom, uvidí sa, či môže byť preto žalovaný. A istotne ak konal s krutosťou voči 
sluhom manželky, je isté, že nech je zadržaný z tohto titulu. Ale ak je taký z prirodzenosti aj voči svojim, 
musí sa ešte pripojiť, že prostredníctvom tohto súdu musí sa potrestať jeho krutosť, ktorá je pozbavená 
miernosti [...].). 
Taktiež porovnaj D. XVI, 3, 32; D. XIV, 6, 1. 
320 D. XII, 1, 38; D. XXIV, 1, 33, 1; D. XXXII, 12; D. XXXII, 65, 3. 
321 Napríklad Gaius v 7. knihe K provinčnému ediktu píše: „[...] ale pes medzi dobytok z čriedy samozrejme 
nepatrí. A to už vôbec sa k dobytku z čriedy nerátajú divé zvery, napríklad medvede, levy, leopardy. Avšak 
slony a ťavy sú istým spôsobom (akoby) zmiešaný druh [lebo aj poskytujú službu ako dobytok, aj sú od 
prírody divé], a preto sa musia zahrnúť do prvej kapitoly“ (D. IX, 2, 2, 2). 
322 Napríklad Gaius medzi mancipačné veci zaraďuje aj ťažné zvieratá, ktoré sa dajú skrotiť. V tejto súvislosti 
spomína spor, ktorý proti sebe postavil prokuliánov a sabiniánov: 
„[...] mancipačnými (vecami) môžu byť tieto: pozemok na italskej pôde, ďalej stavby na italskej pôde, ďalej 
otroci a tie zvieratá, ktoré sa dajú skrotiť jarmom či sedlom ako hovädzí dobytok, kone, mulice, osly [...]“. 
„[...] je ale otázka, ako sa má rozumieť tomu, keď sme povedali, že mancipačné sú tie zvieratá, ktoré sa dajú 
skrotiť: neskrotia sa totiž hneď, ako sa narodili. A učitelia našej školy sa teda domnievajú, že mancipačnými 
vecami sa stávajú hneď, ako sa narodili. Naproti tomu Nerva a Proculus a ostatní stúpenci druhej školy sa 
domnievajú, že mancipačnými vecami sa stávajú až vtedy, keď boli skrotené. A keby nemohli byť skrotené 
pre prílišnú divokosť, začínajú byť mancipačnými vecami v tej dobe, keď dosiahnú takého veku, keď 
zvyčajne bývajú skrotené“ (Gai Inst. 2, 14 - 15); na túto tému porovnaj BRTKO, R.: Kontroverzia sabiniánov 
a prokuliánov týkajúca sa charakteristiky mancipačných zvierat, in: AFI 27 (2009) s. 41–52. 
323 V hornatých oblastiach, ktoré sa využívali na poľnohospodárske účely mohol prudký dážď narobiť značné 
škody. Proti tomu sa vlastník pozemku častokrát chránil tým, že zriadil oporný múr, aby odrazil príval 
dažďovej vody. Ak následkom zriadenie takejto stavby voda prúdila cez susedov pozemok, tak jeho vlastník 
mohol podať žalobu „o odrazenie dažďovej vody“ (actio aquae pluviae arcendae). 
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Gaius a pandektné právo hovorili o prirodzenosti vecí.324 Okrem toho prirodzenosť vecí 

sa brala do úvahy aj v prípade splynutia a zmiešania vecí (confusio, commixtio).325 

Iná kategória textov stotožňovala prirodzenosť s poriadkom alebo fyzickou 

zákonitosťou. Išlo o objektívne existujúcu realitu, ktorá stála oproti právnemu 

poriadku.326 Prirodzenosť rezonovala aj pri tematike rodiny a adopcie, kde sa javila 

ako protiklad k právu alebo ako základ práva.327 Nemalý počet textov označenie 

prirodzený (-ná) vzťahuje na otca, syna, dcéru, brata atď., aby sa poukázalo na 

prirodzené príbuzenstvo, na pokrvné puto. 

Najstaršie právne pramene vo všeobecnosti označovali ako prirodzených tzv. 

legitímnych potomkov, pretože sa odlišovali od adoptívnych. V tomto význame sa za 

prirodzené deti pokladali filii iusti. Medzi filii naturales a filii iusti nebolo teda žiadne 

protirečenie. Naopak, kontradikcia existovala medzi prirodzeným a civilným 

synovstvom. Prvé sa zakladalo na plodení a to druhé na osvojení.328 Rovnakým 

spôsobom vidíme kontrapozíciu medzi prirodzenými a emancipovanými synmi.329 

Napriek uvedeným odlišnostiam rímske právo v každom období za prirodzené 

považovalo také synovstvo, ktoré sa zakladalo na plodení, čiže na pokrvnom zväzku. 

V predchádzajúcich častiach sme videli, že právne pramene spomínajú 

prirodzenosť i v súvislosti so slovom vec (res) a to ako „rerum natura“ prirodzenosť 

                                                 
324 Gai Inst. III, 90: „[...] tieto veci buď počítaním alebo meraním alebo vážením prevádzame tak, aby sa stali 
vlastníctvom príjemcov a boli nám raz vrátené, ale nie tie isté, ale iné, tej istej prirodzenosti (podstaty)“. 
Gai. Inst. IV, 66: „medzi kompenzáciou, ktorá sa stavia proti nároku zmenárnika, a odčítaním, ktoré sa 
namieta kupujúcemu majetku (bonorum emptori), je potom ten rozdiel, že do kompenzácie sa zahŕňa len to, 
čo je toho  druhu a tej iste podstaty (prirodzenosti): kompenzujú sa napríklad peniaze s peniazmi, pšenica 
s pšenicou, víno s vínom. Niektorí autori majú dokonca za to, že víno s vínom či pšenica so pšenicou sa 
nemusí kompenzovať vo všetkých prípadoch, ale len vtedy, ak sú tej istej podstaty (prirodzenosti) a tej istej 
kvality“. 
325 D. VI, 1, 3, 2: „Pomponius píše, že ak veci z rovnakej látky (prirodzenosti) sú tak zmiešané a zlúčené, že 
sa už nedajú jedna z druhej vybrať a oddeliť, treba vindikovať podľa vlastníckych podielov a nie ako celok“. 
Taktiež porovnaj: D. XVIII, 6, 16; Gai Inst. III, 90; Gai Inst. IV, 66. 
326 D. I, 1, 3: „aby sme násilie a protiprávnosť odrážali: lebo podľa tohto práva, čo niekto urobí na ochranu 
svojej osoby, sa posudzuje tak, že to urobil právom, a keďže príroda medzi nami ustanovila akúsi príbuznosť 
(cognationem), vyplýva z toho, že nie je dovolené, aby človek snoval úklady proti človeku“. 
Taktiež porovnaj D. I, 5, 15; D. XLI, 2, 3, 5; D. XLV, 1, 35. 
327 Agnátsku rodinu tvorili len tie osoby, ktoré spájala otcovská a manželská moc hlavy rodiny, t. j. moc otca 
a manžela v jednej osobe (pater familias). Na rozdiel od agnátskej rodiny kognátska rodina predstavovala 
zväzok osôb, ktoré boli navzájom zviazané pokrvným putom (Ulp. D. L, 16, 195, 2). Agnátsky vzťah mal 
mocenskoprávny charakter, zatiaľ čo kognátsky vzťah bol priridzenej povahy. 
Iav. D. I, 7, 16: „pretože príbuzenský vzťah, odôvodnený osvojením (adoptio), vzniká len medzi tými 
osobami, medzi ktorými môže vzniknúť aj prirodzene“. 
328 Gai Inst. I, 97: „podľa toho, čo sme si povedali, nie sú v našej právomoci len deti prirodzené, ale aj tie, 
ktoré si osvojíme“. 
Gai Inst. I, 104: „ženy v žiadnom prípade adoptovať nemôžu, pretože ani (svoje) prirodzené deti nemajú v 
právomoci“. 
Gai Inst. II, 136: „adoptívne deti, pokiaľ zotrvávajú v adopcii, zaujímajú postavenie detí prirodzených“. 
329 D. I, 6, 11; D. XXXVIII, 10, 5. 
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vecí. Uvedené slovné spojenie označovalo buď „realitu vecí“ alebo v širšom význame 

„svet“ - „to, čo existuje“330. 

 Konštatujeme, že „natura“ (prirodzenosť) sa v právnych ale i neprávnych 

prameňoch používala na označenie nejakého reálneho prvku alebo nejakého 

normálneho prvku, ktoré sa dotýkali mnohých entít a faktických situácií. Uvedené 

prvky boli právnym základom pre oblasť sociálneho hodnotenia a disciplíny. 

Prirodzenosť sa nestala právnym pojmom automaticky, ale až vtedy, keď prvky na 

označenie reality, či normality prijalo právo. V tomto zmysle prirodzenosť mala 

špecifickú funkciu, ktorá slúžila ako spojnica medzi právom a realitou vecí. Z tohto 

pohľadu sa pokúsime v nasledujúcich častiach vyložiť tri dôležité právne inštitúty, ktoré 

sa kvalifikujú aj ako prirodzené (naturales): a) possessio, b) obligatio, c) cognatio. 

 Pojem prirodzenosti slúžil na označenie nejakého objektívneho prvku, ktorý 

existoval nezávisle od vôle alebo činnosti človeka. Prirodzenosť sa vzťahovala nielen 

na nejakú objektívne existujúcu realitu, ale ona bola aj realitou právnou. Zároveň si je 

nutné uvedomiť, že rímsky právny poriadok uznával za dovolenú aj takú činnosť 

človeka, ktorá bola v protiklade s tým čo rímske súkromné právo označovalo ako 

prirodzené. Uvedený fenomém môžeme predovšetkým pozorovať pri právnom inštitúte 

držby (possessio naturalis a possessio civilis), záväzku (obligatio naturalis a obligatio 

civilis), príbuzenstve (cognatio naturalis a cognatio civilis). Carlo Alberto Maschi je 

však presvedčený, že takéto protirečenie je v období klasického práva len zdanlivé 

a odôvodňuje to týmito slovami. Nakoľko realita je bezprostredným prameňom práva, 

tak objektívny prvok, ktorý prislúcha každému právnemu inštitútu môže byť 

v skutočnosti skúmaný z dvoch hľadísk. Ak sa táto realita ešte nestala právom v plnom 

zmysle slova, tak sa pohybujeme len v oblasti tzv. faktických vzťahov. A toto je 

normálny význam „prirodzeného“ vo vzťahu k držbe, záväzku, príbuzenstvu, ktoré 

zobralo do úvahy právo, t. j. významu faktickej situácie, ktorá preto môže mať právne 

následky (napr. prípad záväzku, ktorý prevzala právne nespôsobilá osoba - otrok alebo 

nesvojprávny syn). Alebo z druhého hľadiska, realita vecí a vzťahov môže byť uznaná 

inštitútom tak, ako to bolo v prípade záväzku iuris gentium. 

                                                 
330 Spomenieme text, v ktorom sa tvrdí, že plody alebo nenarodené dieťa otrokyne „in rerum naturam non 
est“: „Damnačným odkazom je možné odkázať i tú vec, ktorá (zatiaľ) neexistuje, s tým, že raz vznikne, 
napríklad: plody, ktoré sa na danom pozemku urodia, alebo dieťa čo sa narodí danej otrokyni“ (Gai Inst. II, 
203). Taktiež pozri: D. I, 5, 26; D. XXXVIII, 16, 6; D. XXXVIII, 16, 7. 
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6.1 Possessio naturalis (naturálna držba, detencia) 

 V romanistickej literatúre evidujeme viaceré kritické názory pokiaľ ide 

o terminológiu držby.331 Klasické právo podrobne prepracovalo tento právny inštitút, 

ktorý sa nerozvíjal len vplyvom civilného, ale aj honorárneho práva. Klasické právo 

kládlo dôraz najmä na tzv. civilnú držbu (possessio civilis), ktorá po naplnení 

zákonných znakov viedla k nadobudnutiu vlastníckeho práva a to vydržaním. Popri 

civilnej držbe sa nezávisle rozvíjala aj tzv. interdiktná držba ako výsledok právomoci 

prétora.332 Klasické právo vytvorilo aj kategóriu naturálnej držby (possessio naturalis), 

ktorú viacerí právni romanisti333 stotožňujú len s detenciou, t. j. len s faktickým držaním 

veci a to bez právnej ochrany. Podľa nich possessio naturalis v období klasického 

rímskeho práva ani nemalo iný význam, čo jednoducho vyplýva aj zo samotného 

konceptu pojmu „natura“ tohto obdobia. 

 Existujú viaceré hypotézy týkajúce sa uvedeného právneho inštitútu. Podľa 

prvej naturálna držba bola držbou kolóna (colonus), uschovávateľa (depositarius), 

vypožičiavateľa (commodatarius): „táto žaloba nepatrí ani kolónom, ani tým, ktorí by 

prijali vec do úschovy, hoci by tak disponovali naturálnou držbou“ (D. X, 3, 7, 11: Upl. 

20 ed.).334 

Podľa inej teórie naturálna držba bola držbou úzusfruktuára: „naturaliter 

videtur possidere is qui usum fructum habet“ (D. XLI, 2, 12: Ulp. 70 ed.).335 Hoci 

požívateľ cudziu plodonosnú vec fakticky ovládal, nebol jej civilným držiteľom, ale len 

detentorom (t. j. naturálnym držiteľom). 

Tretia hypotéza hovorí, že naturálna držba sa vzťahuje na držbu syna, ktorý je 

pod otcovskou mocou (filius familias). Klasické právo pripúšťalo nadobúdanie držby 

aj prostredníctvom slobodných osôb podriadených moci hlavy rodiny, ako aj otrokmi.336 

                                                 
331 Napr. BONFANTE, P.: La possessio civilis e la possessio naturalis, in: Rivista italiana di scienze 
giuridiche 16 (1894) s. 161 a nasl. 
332 Civilné právo nepoznalo právne prostriedky na ochranu držby, napriek tomu že držba bola dôležitou 
hospodárskou a spoločenskou realitou. Z tohto dôvodu musela nastúpiť jurisdikčná moc prétora, ktorý 
zaviedol admistratívne opatrenia a to vo forme tzv. držobných interdiktov (interdicta possessoria) na ochranu 
vlastnej, ale bezvadnej držby (possessio non vitiosa). Vývoj ochrany držby ukončil cisár Justinián, ktorý 
interdiktnú držbu nahradil držobnými žalobami. Prétor na ochranu držby vytvoril niekoľko druhov interdiktov. 
Napr.: a) prohibitórne, (zakazovali násilne meniť existujúci stav držby); b) reštitutórne (t. j. obnovujúce, 
nariaďovali vydanie veci); c) exhibitórne (nariaďujúce) a iné (Gai. Inst. II, 142; Gai Inst. IV, 143; Iust. Inst. 4, 
15). 
333 Perozzi, Albertario, Riccobono, Albertario, Maschi a iní. 
334 Taktiež porovnaj: D XLI, 5, 2, 1 „(Iul. 44 dig.): quod volgo respondetur causam possessionis neminem sibi 
mutare posse, sic accipiendum est, ut possessio non solum civilis, sed etiam naturalis intelligatur. Et 
propterea responsum est neque colonum neque eum, apud quem res deposita aut cui commodata est, lucri 
faciendi causa pro herede usucapere posse“. 
335 „Za prirodzeného držiteľa sa považuje ten, kto má požívacie právo“. 
336 Nadobúdanie držby prostredníctvom nepodriadených slobodných osôb bolo zásadne neprípustné 
(porovnaj Gai Inst. II, 95) a to na základe princípu: „nikto nemôže urobiť povinným druhého svojim prejavom 
vôle“ D. XLV, 1, 38, 17. 
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Aj pre nadobúdanie držby tretími platila zásada „corpore et animo“, ale v modifikovanej 

podobe. To znamená, že bol oslabený element „corpore“, pričom na strane 

nadobúdateľa musel existovať alebo sa aspoň mlčky predpokladal. Paulus túto 

skutočnosť vyjadril: „držíme tiež vlastnou vôľou a cudzím telesným pôsobením“ (D. 

XLI, 2, 3, 12). Digesta nám zachovali fragment, ktorý hovorí o naturálnej držbe syna, 

ktorý je pod otcovskou mocou: „(Iul. 44 dig.) Filium quoque donatam rem a patre pro 

herede negavit usucapere Servius, scilicet qui existimabat naturalem possessionem 

penes eum fuisse vivo patre“ (D. XLI, 5, 2, 2)337  

Nemožno vylúčiť, že fragment bol interpolovaný. Ale odhliadnuc od 

problematiky zmeny dôvodu držby (causa possessionis), ktorá teraz nepatrí do sféry 

nášho záujmu a zamerajúc pozornosť len na problematiku naturálnej držby darovanej 

veci, ktorú drží filius familias, môžeme konštatovať, že toto vyhlásenie súvisí s tým, 

ktoré máme od Paula, ktorý na tému držby obdarovanej manželky zo strany svojho 

manžela hovorí: „res facti infirmari iure civili non potest“ (Paul. D. XLI, 2, 1, 4).338 

Pramene dávajú naturálnu držbu aj do súvisu s nadobúdaním držby 

prostredníctvom otrokov: „Haec quoque stipulatio: "possidere mihi licere spondes?" 

utilis est: quam stipulationem servus an possit utiliter in suam personam concipere, 

videamus. sed quamvis civili iure servus non possideat, tamen ad possessionem 

naturalem hoc referendum est, et ideo dubitari non oportet, quin et servus recte ita 

stipuletur“ (Ulp. D. XLV, 1, 38, 7).339 Keďže otrok bol z hľadiska práva vecou, t. j. len 

predmetom práv a povinností, nemohol nič vlastniť ani vo svoj prospech uzavrieť 

zmluvu. Keďže pán si uvedomoval intelektuálne a ľudské kvality otroka, mal záujem ich 

využiť vo svoj prospech, najmä pokiaľ išlo o pracovné aktivity. Preto sa uznávalo, že 

otrok mohol právne nadobúdať pre pána či už zmluvne alebo dedením. Rovnako bolo 

v záujme pána, aby otrok so súhlasom pána relatívne samostatne viedol pánovo 

hospodárstvo alebo podnik (peculium). V tomto kontexte termín „possessio naturalis“ 

vyjadroval len vzťah otroka k veci, ktorý by bol v prípade plnoprávneho človeka (sui 

iuris) kvalifikovaný ako držba. 

Horeuvedený fragment nie je pravdepodobne pôvodný, ale bol upravený. Carlo 

Alberto Maschi je toho názoru, že dôvodom úpravy fragmentu je skutočnosť, že 

právnici klasického obdobia nedávali do protikladu civilnú držbu (alebo civili iure) 

                                                 
337 „Servius tiež popiera, že syn vec, ktorú mu daroval otec, si môže vydržať ako dedičstvo, pretože veril, že 
za života svojho otca má prirodzenú držbu“. 
Ohľadom interpolácie fragmentu porovaj BESELER, G.: SZ. 44 (1924) 378; SIBER, H.: SZ. (1933) 127. 
338 „Skutočnosť nemôže byť zrušená civilným právom“. 
339 „Táto stipulácia "Sľubuješ, že budem vlastniť?" je platná. Pozrime sa na to, či otrok môže platne použiť 
takúto stipuláciu pre svoju osobnú výhodu. Ale hoci otrok nemôže vlastniť podľa civilného práva, stále sa to 
týka prirodzenej držby a preto nemôže byť pochýb, že otrok urobil platnú stipuláciu“. 
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oproti prirodzenej. Oni len jednoducho rozlišovali medzi „possessio“, „possidere“ a tými 

termínmi, ktoré označovali detenciu (napr. tenere, detinere, morari in fundo, esse in 

praedio, esse in possessione, possidere corpore, possessio naturalis).340 

Na základe vyššie uvedených textov môžeme konštatovať, že klasickí právnici 

naturálnu držbu (possessio naturalis) stotožňovali s faktickou a reálnou mocou 

jednotlivca nad vecou, teda s detenciou, ktorú odlišovali od civilnej držby, či od držby 

interdiktnej. Zároveň je nutné pripomenúť, že detencia bola východiskovým bodom, 

základom každej držby. Possessio naturalis takto označovala faktický substrát 

akéhokoľvek materiálneho vzťahu medzi jednotlivcom a nejakou vecou. Naturálna 

držba nebola považovaná za skutočnú držbu (teda za držbu, ktorá je alebo môže byť 

prejavom vlastníckeho práva) a preto nebola ako držba ani chránená. 

Na označenie naturálnej držby odborná literatúra používa pojem cudzia držba 

alebo odvodená držba. Literatúra naturálnu držbu kvalifikuje ako skutočnú a chcenú 

moc jednotlivca nad hmotnou vecou spojenú s vôľou držať túto vec pre iného na 

základe právneho dôvodu, ktorý civilné právo neuznávalo ako dôvod nadobudnutia 

kviritského vlastníctva. V Ríme právnym dôvodom naturálnej držby boli vypožičanie, 

úschova, ručný záloh, nájom, árenda, príkaz, bezpríkazné konanie. Kto z týchto 

dôvodov ovládal vec, mal vôľu držať vec nie pre seba, ale pre iného, čím uznával svoju 

povinnosť držanú vec vydať tomu, od koho ju mal v prirodzenej držbe. Zjednodušene 

možno povedať, že detencia označovala stav fyzického pôsobenia na vec, ktorý 

vykonával ten, kto mal vec u seba, ale vôbec nie pre seba. 

 

6.2 Naturalis obligatio 

Manuály rímskeho súkromného práva zhodne konštatujú, že jurisprudencia 

klasického obdobia rímskeho práva vytvorila inštitút tzv prirodzených záväzkov, ktoré 

civilné právo neuznávalo, lebo neboli zabezpečené príslušnou žalobou in personam. 

Išlo o prípady, keď niekomu vznikol dlh a druhému pohľadávka, dlžník za svoj dlh 

neručil a veriteľ svoj nárok nemohol vymáhať žalobou. Pre klasických právnikov bola 

naturálna obligácia bežná v tých prípadoch, keď niekto kontrahoval zmluvu s otrokom 

alebo s osobou majúcou obmedzenú právnu spôsobilosť (najmä s nesvojprávnym 

synom) alebo s nedospelým (impuberes), ktorý konal bez poručníka. Naturálne 

záväzky sa mohli právoplatne splniť, ale splnenie sa nemohlo dosiahnuť žalobou alebo 

exekúciou a preto boli buď nežalovateľné alebo nevykonateľné. 

                                                 
340 Porovnaj MASCHI, C.A.: La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani, Milano : Vita 
e pensiero, 1937, s. 116; ALBERTARIO, E.: Bulletino dell´Istituto di diritto romano 40 (1932) 26 n. 3. 
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Justiniánske právo naturálne obligácie rozšírilo aj na prípady, keď veriteľ 

riadnej obligácie dopustil, aby sa mu premlčala žaloba, alebo išlo o situácie, keď 

mravné vzťahy medzi žalobcom a žalovaným nedovoľovali uplatnenie nároku na súde 

(napr. záväzky medzi manželmi, či príbuznými osobami). Justiniánske právo rozšírilo 

pojem prirodzenej obligácie aj na vzťahy týkajúce sa záväzkov z hier a sádzok. 

Väčšina právnych romanistov je toho názoru, že pomenovanie „obligatio 

naturalis“ dostali takéto nežalovateľné záväzky už v klasickom období rímskeho práva. 

Výraz „naturalis“ označoval anomáliu, ktorá vznikla účasťou otroka na záväzku, ktorý 

by sa v prípade slobodného človeka mohol kvalifikoval ako obligácia civilná. Vzhľadom 

k tomu, že otrok nebol subjektom, ktorý by bol schopný majetkového ručenia a ktorý by 

bol schopný zaväzovať svojho pána, tak bolo vylúčené, aby sa civilný záväzok mohol 

aktívne alebo pasívne viazať na otroka - „in personam servilem nulla cadit obligatio“ 

(Ulp. D. L, 17, 20).341 Napriek tomu sa uznávalo, že otrok sa mohol, pokiaľ išlo 

o pekúlium fakticky (t. j. naturaliter) zaväzovať voči tretím osobám i voči samému 

pánovi. Takéto uvoľnenie hospodárskej závislosti otroka nezriedka prinášalo jeho 

majiteľovi nepochybný zisk. Napríklad ak otrok vzal na seba voči tretím osobám 

záväzok (peňažný dlh) a potom ho dobrovoľne vrátil (z príjmu získaného z pekúlia), tak 

jeho majiteľ nemohol použiť proti veriteľovi otroka condictio indebiti. 

 V podobnej situácii ako otroci s pekúliom boli aj niektoré osoby alieni iuris, 

najmä synovia rodiny. Zmluvy, ktoré uzavreli s majiteľom moci mali povahu 

naturálneho záväzku. Pokiaľ však išlo o zmluvy s tretími, tak synovia sa zaväzovali 

platne a mohli byť aj žalovaní. V prípade, že nemali pekúlium, tak nároky voči nim boli 

nevykonateľné. 

 Existujú však kritické postoje uznávaných právnych romanistov ohľadom 

„obligatio naturalis“, ktoré sa koncentrujú do dvoch hlavných skupín. Lídrami prvej sú 

dvaja právnici Otto Gradenwitz a Silvio Perozzi, ktorí považujú prirodzený záväzok za 

faktickú obligáciu; za záväzok, ktorý je právne neplatný ako „obligatio“; ale taktiež za 

obligáciu, z ktorej však môžu plynúť len určité právne následky. 

 Druhý smer, reprezentovaný najmä Heinrichom Siberom a Giovannim 

Pacchionim, vidí v prirodzenom záväzku klasického obdobia takú obligáciu, ktorá sa 

zakladá na ius gentium, ktoré bolo u Gaia (ako sme videli v predchádzajúcej časti) 

synonymom prirodzeného práva. Podľa prívržencov tohto názorového prúdu to bol až 

cisár Justinián, ktorý právne neplatne uzavretým záväzkom dal prívlastok „prirodzené“. 

Právnici klasického obdobia takéto záväzky nenazývali „naturales obligationes“, ale 

                                                 
341 Na otroka se nevzťahuje (doslova „nepadá“) žiadny záväzok v právnom zmysle slova. 
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„debita“ alebo „natura debita“. Z toho vyplýva, že rímski klasici rozlišovali medzi 

„debitum“ a „obligatio“,342 pričom „debitum“ bol bez žaloby a naproti tomu „obligatio“ bol 

dlhom, ktorý mal právnu ochranu. 

 Na tému naturálnych záväzkov nachádzame v právnych prameňoch veľké 

množstvo fragmentov. Pri ich systemizácii sme sa inšpirovali Carlom Albertom 

Maschim, ktorý ich rozdelil do troch základných skupín. Vybrali sme len niektoré, ktoré 

sú podľa nášho názoru reprezentatívne.343 

a) fragmenty poukazujúce na existenciu naturálneho záväzku, ktorý je právne 

platný ako „obligatio“: D. L, 17, 84, 1; D. XII, 6, 15; D. XIX, 2, 1; 

b) fragmenty poukazujúce na existenciu naturálneho záväzku, ktorý je právne 

neplatný ako „obligatio“, a teda ktorý je len svojvoľne (abuzívne) nazývaný 

„obligatio“: Gai Inst. III, 119a; D. XLVI, 1, 16, 3-4; D. XV, 1, 41; 

c) fragmenty, ktoré sústreďujú dôkazy vyplývajúce z vyššie uvedených skupín: D. 

XLVI, 1, 16, 3-4; D. XLIV, 7, 10. 

 

6.2.1 Naturálna obligácia právne platná ako „obligatio“ 

(D. L, 17, 84, 1; D. XLV, 1, 126, 2; D. XII, 6, 15; D. XIX, 2, 1) 

a obligácia práva národov 

 Do prvej skupiny možno zaradiť nasledovný fragment Paula: 

D. L, 17, 84, 1 „(Paulus libro tertio quaestionum): „Is natura 

debet, quem iure gentium dare oportet, cuius fidem secuti 

sumus“. 

 Fragment je možné preložiť týmito slovami: „má prirodzený dlh ten, kto je 

povinný dať podľa ius gentium“. Fragment takýmto spôsobom prekladá a zároveň 

interpretuje Siber,344 s ktorého výkladom súhlasíme. Z textu fragmentu jasne vyplýva, 

že obsah obligačného plnenia záväzku je vyjadrený slovesom „dare“ (dať) a ide 

o záväzok, ktorý je platný podľa práva národov. Okrem iného vidíme tu spojitosť 

medzi prirodzenosťou a právom národov v zmysle Gaiových Inštitúcií. Je síce pravda, 

že Paulus tu nehovorí explicitne o naturálnej obligácii, ale podľa nášho názoru je 

zrejmé, že výraz „dare oportet“ nie je ničím iným ako ekvivalentom naturálnej 

                                                 
342 Niečo podobné predstavuje i nemecká teória: „Schuld“ (dlh) – „Haftung“ (ručenie). 
343 Porov. MASCHI, C.A.: La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani, Milano: Vita e 
pensiero, 1937, s. 123. 
344 SIBER, H.: Naturalis obligatio, in Gedenkschrift I. Mitteis, Leipzig, 1926, s. 76. 
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obligácie.345 Záväzok, ktorý je bezpochyby platný, je možné nazvať prirodzeným preto, 

lebo má základ v ius gentium, v prirodzenosti alebo povedané rečou právnika Gaia v 

„naturalis ratio“. 

V tejto súvislosti je užitočné spomenúť aj druhý fragment Paula (Paulus 3 

quaest), v ktorom je prirodzený záväzok stotožnený s pôžičkou: 

„[...] non duae obligationes nascuntur, sed una verborum. 

plane si praecedat numeratio, sequatur stipulatio, non est 

dicendum recessum a naturali obligatione“ (D. XLV, 1, 126, 

2).346 

Vidíme, že pre právnikov klasického obdobia, keď už došlo k vyplateniu peňazí 

(numeratio) prostredníctvom pôžičky347 a potom došlo k stipulácii, tak výsledkom bolo, 

že existoval len jeden kontrakt, t. j. stipulácia.348 Pôžička (t. j. reálny kontrakt) bola 

takto absorbovaná stipuláciou (t. j. verbálnym kontraktom). Inými slovami povedané, 

stipulácia pôžičky nedala podnet k vzniku dvoch záväzkov, ale len k vzniku jedného 

záväzku, t. j. „obligatio verbis“. Z druhej strany je však nutné pripomenúť, že následná 

stipulácia fakticky (de facto) nezrušila „obligatio re contracta“. Môžeme preto 

konštatovať, že v tomto prípade je naturálna obligácia identická s reálnym záväzkom. 

Keď klasickí právnici spojili pôžičku s prirodzenosťou, tak tým mienili vyzdvihnúť jej 

naturalistický prvok, na báze ktorého muselo dôjsť k reálnemu prevedeniu vlastníctva 

určitej zastupiteľnej veci a to na osobu dlžníka, ktorému tým vznikla povinnosť vec 

vrátiť a to v rovnakom množstve, kvalite a druhu. 

 Predstavíme tretí text, ktorého autorom je opäť Paulus: 

D. XII, 6, 15: „(Paulus libro decimo ad Sabinum): Indebiti 

soluti condictio naturalis est et ideo etiam quod rei solutae 

accessit, venit in condictionem, ut puta partus qui ex ancilla 

natus sit vel quod alluvione accessit: immo et fructus, quos is 

                                                 
345 Silvio Perozzi vykladá text tým spôsobom, že výraz „„natura debere“ povedané rečou civilného dlhu, len 
naznačuje charakter ištitútu práva národov“, PEROZZI, S.: Istituzioni di diritto romano, 2, 33, n. 3. 
346 „Nie dva záväzky vznikli ale len jeden verbálny. Je jasné, že ak peniaze boli najskôr spočítané (ak už sa 
uskutočnilo ich odovzdanie) a potom nasledovala stipulácia, nemožno povedať, že sme sa odchýlili od 
prirodzenej obligácie“. Prevažná časť súčasných právnych romanistov sa prikláňa k názoru, že fragment bol 
interpolovaný. 
347 Pôžička  „mutuum“ bola bezodplatným kontraktom, ktorým veriteľ previedol na dlžníka vlastníctvo určitých 
zastupiteľných vecí s tým, že dlžník v určenom čase vráti zastupiteľné veci rovnakého množstva, rovnakej 
kvality a rovnakého druhu. Nakoľko išlo o reálny kontrakt, tak sa o nej mohlo hovoriť len vtedy, ak skutočne 
došlo k odovzdaniu požičanej veci dlžníkovi. 
348 Stipulácia (t. j. slávnostný ústny sľub) bola najdôležitejším verbálnym kontraktom od začiatku klasickej 
doby. Išlo o to, že budúci veriteľ sformuloval obsah nejakého možného a dovoleného plnenia v otázke 
adresovanej budúcemu dlžníkovi. 
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cui solutum est bona fide percepit, in condictionem 

venient“.349 

 Aj v tomto prípade označenie „naturalis“ ukazuje na faktický a materiálny 

prvok (na uskutočnené zaplatenie), na základe ktorého bolo možné podať žalobu. 

Modernou rečou povedané, išlo o prípad bezdôvodného obohatenia zo zaplatenia 

neexistujúceho dlhu a preto bolo „prirodzené“, že poškodený mohol vymáhať aj to, čo 

bolo k veci pripojené (napríklad nános pôdy) alebo plody veci, ktorá bola daná na 

platenie. Bezdôvodné obohatenie zakladalo právny vzťah podobný reálnemu 

kontraktu, v dôsdledku ktorého obohatený bol povinný vydať obohatenie 

a poškodenému z tohto titulu patrila condictio sine causa. 

 Odvolávanie sa na prirodzenosť v záväzku nenachádzame výlučne len 

v oblasti reálnych kontraktov, ale aj vo sfére tzv. konsenzuálnych kontraktov, ktoré 

vznikali už samotným súhlasom (Gai Inst. III, 89). To znamená, že na vznik 

žalovateľného nároku stačil už neformálny súhlas kontrahentov, t. j. súhlasná vôľa 

strán na podstatných prvkoch úkonu bez toho, aby sa vyžadovalo odovzdanie veci 

(reálne kontrakty), alebo ústna forma (verbálne kontrakty), či zapísanie do kníh 

(literárne kontrakty). Zdá sa, že väčšina konsenzuálnych kontraktov sa objavila už v 2. 

storočí pred n. l. a že boli ovocím republikánskej jurisprudencie. Klasickí právnici ich 

prevzali a detailne prepracovali kazuistiku. V tomto kontexte spomenieme nasledovný 

fragment: 

D. XIX, 2, 1: „(Paulus 34 ad ed.): Locatio et conductio cum 

naturalis sit et omnium gentium, non verbis, sed consensu 

contrahitur, sicut emptio et venditio“.350 

Nájom (locatio conductio) bola synallagma,351 t. j. taká zmluva, ktorou sa 

prenajímateľ zaväzoval nájomníkovi odovzdať vec do dočasného užívania, alebo 

preňho pracovať, alebo vytvoriť nejaké dielo a ako protihodnotu sa nájomca zaväzoval 

dať prenajímateľovi peňažnú náhradu (merces, pensio). Nájom a kúpna zmluva sa ako 

konsenzuálne kontrakty vyvýjali len postupne a súviseli s nutnosťou styku 

s cudzincami. Nájom je vo fragmente zaradený do kategórie naturálnych záväzkov aj 

preto, lebo sa zakladá na práve národov. 

                                                 
349 „Je prirodzená žaloba, ktorá je podaná zo zaplatenia nedlhu a preto prichádza do úvahy v žalobe taktiež 
to, čo je spojené so zaplatenou vecou, ako napríklad potomstvo narodené z otrokyne alebo to, čo bolo 
pripojené z dôvodu nánosu pôdy; okrem toho prichádzajú do úvahy v žalobe aj plody, ktoré dotyčný prijal 
v dobrej viere“. 
350 „Pretože nájom (locatio conductio) vychádza z prirodzenosti a je u všetkých národov sa uzaviera nie 
slávnostnými slovami, ale súhlasom, tak ako kúpna zmluva (emptio - venditio)“. 
351 Výraz synallagma (z grec.) znamená vzájomnosť zmluvných plnení. Synallagmatické záväzky sú také, 
z ktorých subjektom vyplývajú vzájomné práva a vzájomné povinnosti, okrem toho tiež i vzájomné 
podmienené plnenia. 
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Môžeme uzavrieť túto časť konštatovaním, že Paulus zaradil do kategórie 

naturálnych obligácií záväzky, ktoré platili podľa ius gentium a v ktorých stál v popredí 

faktický alebo materiálny element (mutuum, indebiti solutio, locatio conductio 

a naviac aj emptio - venditio). Naopak nemáme zmienku o tom, že by v rámci ius 

gentium bola kvalifikovaná ako naturálna tá obligácia, ktorá by vznikla zo stipulácie. 

Sám Paulus v D. XLV, 1, 126, 2 stavia oproti sebe „obligatio ex mutuo“ (ktorú označil 

ako naturálnu) a obligatio verbis. 

Na záver konštatujeme, že horeuvedená skupina fragmentov poukazuje na 

naturálnu obligáciu platnú na základe práva národov, ktorá bola zabezpečená žalobou. 

 

6.2.2 Naturálna obligácia právne neplatná ako „obligatio“ 

(Gai Inst. III, 119a; D. XLVI, 1, 16, 3-4; D. XV, 1, 41) 

a preto nazývaná obligáciou len abuzívne 

 Druhá skupina fragmentov predstavuje naturálnu obligáciu, ktorá nie je 

skutočnou obligáciou, lebo nie je chránená príslušnou žalobou a preto sa nazýva 

obligáciou len abuzívne, t. j. v prenesenom zmysle slova. Relevantným fragmentom 

pojednávajúcim o tomto druhu naturálneho záväzku je text právnika Gaia (Gai Inst. III, 

119a). Z dôvodu lepšieho pochopenia problematiky je nutné spomenúť časti, ktoré 

bezprostredne predchádzajú uvedenému fragmentu. V súvislosti s ručením (ako 

dohodou medzi veriteľom a treťou osobou, t. j. ručiteľom) Gaius spomína troch 

ručiteľov obligácie: a) sponsores (sponzori); b) fidepromissores (fidepromisori); c) 

fideiussores (fidejusori).352 Potom Gaius vykladá formy ručenia: a) sponsio (stipulačný 

sľub, ktorý mohli použiť len rímski občania); b) fidepromissio (stipulačný sľub ktorí 

mohli použiť cudzinci); c) fideiussio (ručenie, ktoré mohli používať tak občania ako 

i cudzinci).353 V ďalších častiach je prezentovaný účel a dôvody, pre ktoré sa 

uskutočňujú takéto formy ručenia.354 Nakoniec Gaius upozorňuje na to, že postavenie 

sponzora a fidepromisora je podobné, zatiaľ čo postavenie fidejusora je celkom odlišné 

a to preto, lebo sponsori a fidepromisori mohli garantovať len verbálne kontrakty, kým 

fidejusori mohli zaručovať obligácie každého druhu.355 A práve tento posledný druh 

ručiteľa je bodom nášho záujmu:  

                                                 
352 „Taktiež za toho, kto sľubuje, sa niekedy obligačne zaväzujú iní. Z nich jedným hovoríme sponzori, iným 
fidepromisori, iným fidejusori“ (Gai Inst. III, 115).  
353 Gai Inst. III, 116. 
354 Gai Inst. III, 117. 
355 Gai Inst. III, 118-199. 
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Gai Inst., III, 119a: „Fidejusor sa naproti tomu môže pripojiť 

ku všetkým obligáciám, to znamená či už by boli obligácie 

uzavreté vecou alebo slovami alebo zápisom alebo púhym 

súhlasom. A nezáleží ani na tom, či obligácia, ku ktorej sa 

pripája, je obligácia civilná alebo naturálna. Zaväzuje sa 

dokonca i za otroka, nech už ten, kto od otroka fidejusora 

prijíma, je osoba cudzia alebo sám vlastný pán (ktorý si 

zaisťuje plnenie) toho, čo mu otrok dlhuje“. 

 Siber a Pacchioni považujú uvedenú naturálnu obligáciu za obligatio iuris 

gentium a to preto, lebo ju dávajú do súvisu s naturalis ratio, ktoré Gaius chápal ako 

synonymum práva národov.356 Na základe takejto logiky je pre uvedených romanistov 

naturálny záväzok - obligatio iuris gentium. S týmto názorom rezolútne nesúhlasí 

Maschi, ktorý tvrdí že ten, kto nutne spája naturálnu obligáciu s naturalis ratio v zmysle 

práva národov, sa dopúšťa zásadného omylu. Podľa neho je isté, že právnici 

klasického obdobia nekládli naturalis ratio len za základ práva národov a fragment 

nenaznačuje, že by Gaius dával do súvisu naturálnu obligáciu s obligáciami práva 

národov. „Naturálna obligácia, naturalis ratio, ius gentium majú nesporne mnoho 

spoločných prvkov, ale to nie je dôvod na to, aby sme ich považovali za identické“357. 

 Na rozdiel od Sibera a Pacchioniho Silvio Perozzi videl Gaiove slová v inom 

svetle. Podľa neho naturálna obligácia nie je synonymom obligácie práva národov, ale 

je obligáciou, ktorá sa fakticky (de facto) viaže na otroka (ako naturálneho dlžníka) 

a preto je obligáciou neplatnou podľa civilného práva.358 Podľa nášho názoru Gaiove 

slová, že fidejusor „sa zaväzuje dokonca i za otroka“ je nutné vykladať tým spôsobom, 

že fidejusor môže garantovať aj iné záväzky ako len tie, ktoré sú platné podľa civilného 

práva. Takýto výklad však vytvára priestor na to, aby sa do kategórie naturálnej 

obligácie mohli zaradiť aj iné typy záväzkov ako len tie, ktoré sa vzťahovali na otroka. 

 Nielen Gaiove Inštitúcie ale i Digesta (D. XLVI, 1, 16, 3-4; D. XV, 1, 41) nám 

zachovali zmienky o naturálnom záväzku, ktorý nebol chránený príslušnou žalobou. 

D. XLVI, 1, 16, 3 – 4 „(Iulianus 53 Dig): Fideiussor accipi 

potest, quotiens est aliqua obligatio civilis vel naturalis, cui 

applicetur. [...] licet minus proprie debere dicantur naturales 

                                                 
356 SIBER, H.: Naturalis obligatio, in Gedenkschrift I. Mitteis, Leipzig, 1926, s. 19, 21, 32; PACCHIONI, G.: 
Delle obbligazioni in generale, in Diritto civile italiano, parte II, vol. I, Padova : Cedam, 1935, s. 154-155. 
357 MASCHI, C. A.: La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani, Milano : Vita e 
pensiero, 1937, s. 132-133. 
358 PEROZZI, S.: Le obligazioni romane, in Scritti giuridici, 2, Milano : Giuffrè, 1948, s. 311-439 
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debitores (= servi), per abusionem intellegi possunt 

debitores et, qui ab his pecuniam recipiunt, debitum sibi 

recepisse“.359 

D. XV, 1, 41 „(Ulpianus 43 ad Sabinum): Nec servus 

quicquam debere potest nec servo potest deberi, sed cum 

eo verbo abutimur, factum magis demonstramus quam ad 

ius civile referimus obligationem [...]“.360 

 Podstatný zmysel týchto fragmentov je nasledovný. Naturálny záväzok možno 

považovať za „obligáciu“ len v širšom zmysle slova, t. j. len abuzívne – „per 

abusionem“.361 Mnohí autori, ktorí komentujú text Juliána (D. XLVI, 1, 16, 3 – 4) sa 

prikláňajú k názoru, že naturálna obligácia a naturálni dlžníci sa vzťahujú len na 

otrokov. Nepriamo to potvrdzuje aj Ulpián v nami citovanom druhom fragmente (D. XV, 

1, 41), keď faktickú situáciu vzniknutú pri preberaní záväzku dával do súvisu 

s otrokom. Záväzok, ktorý prevzal otrok (ako osoba právne nespôsobilá, ako naturálny 

dlžník), nebol účinný podľa civilného práva, lebo otroka nebolo možné žalovať. Išlo 

teda len o čisto faktickú situáciu alebo o poukázanie na takúto skutočnosť - „factum 

demonstramus“, z ktorej však môžu plynúť len určité právne následky. 

Na záver konštatujeme, že horeuvedená skupina fragmentov poukazuje na 

naturálnu obligáciu, ktorá nebola zabezpečená žalobou. 

 

6.2.3 Naturálna obligácia v zmysle dvojitého významu 

 V predchádzajúcich častiach sme poukázali na fragmenty, ktoré inštitút 

naturálnej obligácie predstavoval dvoma spôsobmi. Prvá kategória fragmentov 

spomínala prirodzený záväzok vo svetle obligationes iuris gentium (obligácie práva 

národov), ktorá bola naplno účinná. Druhá kategória zas hovorila o prirodzenom 

záväzku, ktorý je bez príslušnej žaloby a ktorý sa vzťahuje na otroka (obligatio servi). 

Okrem toho, v Digestach výslovne nachádzame dva texty (D. XLVI, 1, 16, 3-4; D. 

XLIV, 7, 10), ktoré hovoria o tom, že naturálnu obligáciu možno chápať obidvoma 

spôsobmi. 

                                                 
359 „Fidejusor môže byť akceptovaný kedykoľvek existuje civilný alebo naturálny záväzok, ktorý sa dá na 
neho aplikovať. [...] hoci o naturálnych dlžníkoch (= otrokoch) nemožno striktne povedať, že sú zaviazaní, 
stále môžu byť za takých považovaní a tí ktorí od nich dostanú peniaze, dostali len to, čo im patrí“. 
360 „Otrok nemôže nič dlžiť a ani nie je možné, aby sa jemu (otrokovi) niečo dlžilo. Ale keď použijeme tieto 
slová v širšom význame, tak poukazujeme na fakt, ako na odvolanie sa na obligáciu civilného práva“. 
361 „Abusus“ – nenáležité používanie, zneužívanie. „Abusio“ užívanie nevlastného slova. 
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 Vo fragmete D. XLVI, 1, 16, 3-4, ktorý sme už predstavili vyššie, sa môže 

obligatio naturalis chápať v dvojakom význame, ako záväzok: 

a) ktorý, keď je v protiklade k civilnému záväzku, je bez príslušnej žaloby (porov. 

§ 3); 

b) ktorému je poskytnutá právna ochrana, t. j. žaloba (porovnaj § 4). 

Dvojakosť významu terminológie „naturalis obligatio“ nevyplýva len z nami 

analyzovaných textov, ale aj z frázy (non eo solo [...]. verum etiam [...].) nasledujúceho 

fragmentu, ktorého autorom je Ulpián (47 ad Sabinum) - D. XLIV, 7, 10: „Naturales 

obligationes non eo solo aestimantur, si actio aliqua eorum nomine competit, verum 

etiam eo, si soluta pecunia repeti non possit“. Teda naturálne obligácie nie sú len tie, 

ktoré požívajú právnu ochranu („non eo solo aestimantur, si actio aliqua eorum nomine 

competit“), ale aj tie obligácie, ktoré sú bez príslušnej žaloby a ktorých jediným 

účinkom je vrátenie peňazí („verum etiam eo, si soluta pecunia repeti non possit“). 

 

6.2.4 Naturálna obligácia vo svetle náuky Pietra Bonfanteho 

Podľa nášho názoru, ktorý sme prezentovali v predchádzajúcich častiach, 

dualizmus významov v oblasti naturalis obligatio je nepopierateľný, lebo prirodzený 

záväzok predstavoval entitu, ktorej význam nie je jednotný. Buď poukazoval na oblasť 

obligácií iuris gentium, ktorým bola poskytnutá žaloba, alebo na taký vzťah, ktorý nebol 

chránený žalobou. 

Mnohí autori pri zmienke na tému prirodzených záväzkov sa obmedzujú len na 

tvrdenie, že naturálny záväzok je ten, ktorý mal oporu v ius gentium alebo ius naturale. 

O hlbšiu anylýzu predmetnej problematiky sa pokúsil známy taliansky právny 

romanista Pietro Bonfante, ktorý pri problematike delenia obligácií hovorí, že 

rozlišovanie medzi civilnými a naturálnymi obligáciami bolo dôsledkom antitézy medzi 

ius naturale (alebo ius gentium) a ius civile. Ale obligationes naturales v užšom 

zmysle alebo naturales tantum predstavovali len jednu skupinu všeobecných 

naturálnych obligácií. Vo všeobecnosti boli obligáciami prirodzeného práva aj také 

záväzky, ktoré neboli arbitrárnej a formálnej povahy, ale zákonodarcovi boli diktované 

potrebami a sociálnym vedomím – za takýto možno považovať záväzok týkajúci sa 

vrátenia požičaných peňazí (D. L, 17, 84, 1). Naproti tomu obligáciami čisto civilného 

práva boli tie záväzky, ktoré pre svoj arbitrárny a formálny charakter vždy 

neodpovedali hodpodárskemu účelu, vždy sa nezhodovali so sociálnym vedomím. 

Takýmto bol záväzok, ktorý plynul z formálneho kontraktu stipulácie. Avšak obidva 

druhy obligácií, ako náhle boli raz uzavreté, mali rovnaké právne účinky a teda 
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v širšom zmysle boli obligationes civiles.362 Týmto podľa Bonfanteho bola v rímskom 

práve naturálnym obligáciám poskytnutá väčšia účinnosť. Vo všetkých prípadoch, kde 

sa stretla naturálna obligácia s princípom rýdzo civilného práva (tak buď vôbec 

nevznikla alebo zanikla, t. j. bola zbavená civilného účinku), veriteľ nemal k dispozícii 

žalobu na vrátenie peňazí. Predsa len v zmysle akejsi liberálnej logiky bolo možné 

považovať takýto vzťah za obligačný pokiaľ išlo o iné účinky, ktoré priamo 

neodporovali „zničujúcemu“ poriadku civilného práva (takýto hlavný účinok bol, že ak 

bolo dobrovoľne vykonané platenie, nemohla byť podaná žaloba na vrátenie).363 

Bonfante túto kategóriu naturálnych obligácií (t. j. obligácií bez žaloby) nazýva 

obligáciami naturales tantum a konkrétne uvádza napr. tieto oblig. nat. tantum: a) 

záväzky otrokov medzi sebou, s vlastným pánom alebo tretími osobami; b) záväzky 

medzi osobami, ktoré boli spojené tou istou otcovskou mocou, t. j. záväzok medzi 

otcom a synom; záväzok medzi deťmi podrobenými tej istej patria potestas; c) zánik 

obligácie excepciou zavedenou len „in odium (ob poenam) creditoris“ (prípad pôžičky 

poskytnutej synovi, ktorý bol pod otcovskou mocou); d) zánik obligácie capitis 

deminutio (následkom emancipácie, adrogácie, či adopcie)364 a iné. 

V inej časti tento autor pojednáva o kategórii nevlastných naturálnych obligácií, 

ktoré sa objavili v justiniánskom práve. V tomto období sa do oblasti naturálnych 

obligácií zaraďovali aj také záväzky ktoré mali morálny, náboženský či iný sociálny 

pôvod a pritom sa týkali majetkového plnenia a priznával sa im taký právny účinok, že 

nemožno žiadať vrátenie toho, čo bolo zaplatené i keď to bolo zaplatené v mylnom 

vedomí, že išlo o zákonný záväzok. Takéto záväzky sa zvykli nazývať naturálnymi 

dlhmi. Slovo „natura“ bolo použité ako protiklad k slovu „ius“ na označenie toho, že 

základ a sankcia týchto dlhov nemá základ v práve, ale v piete, napríklad záväzok 

prepustencov vykonávať služby patrónovi atď. 

Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že podľa nášho názoru Bonfante 

spája všetky formy naturálnych záväzkov s konceptom prirodzeného práva (alebo 

práva národov). Pri rozlišovaní naturálnych záväzkov Bonfante naturálnu obligáciu 

v užšom zmysle slova, t. j. naturales tantum, (ktorá bola bez právnej ochrany) považuje 

len za akúsi podkategóriu ostatných naturálnych obligácií, s čím sa nestotožňujú iní 

                                                 
362 BONFANTE, P.: Instituce římského práva, Brno : ČS A. S. Právník, 1932, s. 422. 
363 Ibidem, s. 423. 
364Capitis deminutio – zmena právneho postavenia rímskeho občana. Capitis deminutio maxima – strata 
slobody a tým aj všetkých verejných a súkromných práv, t. j. rímsky občan sa stal otrokom. Capitis deminutio 
media – strata rímskeho občianstva. Capitis deminutio minima – vystúpenie z doterajšieho rodinného zväzku 
alebo vstup do inej rodiny. To znamená, že stratou slobody sa úplne strácala spôsobilosť na práva 
a povinnosti. Ale stratou rímskeho občianstva a vystúpením z rodinného zväzku sa strácala spôsobilosť len 
na tie práva, ktoré boli viazané na rímske občianstvo alebo na príslušnosť k rodine. 
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právni romanisti.365 Pokiaľ ide o naturálne obligácie, ktoré mali rovnaké právne účinky, 

ako obligácie civilné (napr. pôžička), tie zas Bonfante hodnotí ako obligationes civiles, 

ale len v širšom zmysle slova. 

 

6.2.5 Záverečné úvahy 

 Problematika naturálnych záväzkov, tak ako nám ich zanechali pramene, nie je 

vôbec jednoduchá a jednoznačná. Z kritického posúdenia vyššie uvedených 

fragmentov, nám jasne vyplýva existencia obligationes naturales a to v dvoch 

významoch: a) naturálne záväzky platné v zmysle civilného práva napríklad tie, ktoré 

vznikli z pôžičky alebo zaplatenia nedlhu; b) naturálne záväzky, ktoré boli bez žaloby, 

napríklad tie, ktoré prevzal na seba otrok, alebo syn pod otcovskou mocou. 

Rozdielnosti medzi uvedenými skupinami vyplývajú z toho, že jedny mali plnú právnu 

ochranu a tie druhé právnu ochranu nepožívali. 

Majú však tieto rozdielne typy aj niečo spoločné? Podľa nášho názoru áno. 

Elementom, ktorý zjednocuje všetky typy naturálnych obligácií je existencia nejakej 

„faktickej situácie“ alebo „reality“. Napríklad sme pozorovali, že záväzok, ktorý vznikol 

z pôžičky, bol preto prirodzený (a bol aj pod ochranou civilného práva), lebo mal 

faktický a materiálny substrát – datio rei, obligatio re – čo bolo považované za 

ekvivalent naturálnej obligácie. 

Toto však nebadať pri verbálnych366 a literárnych367 kontraktoch, pri ktorých bol 

podstatný formálny (nie materiálny) aspekt, z ktorého pramenila záväznosť. Materiálna 

a faktická realita chýbala aj pri konsenzuálnych kontraktoch368. Pri záväzkoch ex 

delicto síce existoval materiálny fakt, ale išlo o faktickú situáciu, ktorá bola protiprávna. 

Naproti tomu reálne záväzky369 vznikali na základe faktickej situácie - na odovzdaní 

určitej veci – teda na fakte, ktorý bol prameňom záväzku. Faktický prvok sme 

pozorovali aj pri záväzkoch otrokov. Zákon nemohol uznať právne účinky takejto 

obligácii, ale z druhej strany nemohol ignorovať faktickú situáciu.  

Na základe zmienených fragmentov však nemôžme tvrdiť, že by právnici 

klasického obdobia prirodzené záväzky vyslovene kládli na piliere filozofickej alebo 

abstraktnej povahy. Spoločným základom pre obe skupiny prirodzených záväzkov 

                                                 
365 Napríklad Carlo Alberto MASCHI; porovnaj MASCHI, C. A.: La concezione naturalistica del diritto e degli 
istituti giuridici romani, Milano : Vita e pensiero, 1937, s. 140. 
366 Verbis contrahi boli založené na tom, že okrem dohovoru strán bola nutná určitá slovná forma. 
367 Litteris contrahi boli charakterizované formou zápisu do účtovných kníh. 
368 Consensu contrahi vyžadovali neformálny konsenz, t. j. neformálne zjednotenie vôle strán na podstatných 
zložkách úkonu, ale bez akéhokoľvek vecného plnenia a bez formálneho aktu. 
369 Re contrahi vyžadovali okrem zmluvného zjednotenia strán aj skutočné, reálne odovzdanie veci, na 
vrátenie ktorej sa dlžník zaväzoval. 
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(tých chánených aj tých nechránených) bolo odovolanie sa na určitý fakt, faktickú 

situáciu, či určitú materiálnu realitu, ktoré boli právne relevantné. 

 

6.3 Cognatio naturalis (pokrvné príbuzenstvo) 

Veľké množstvo učebníc rímskeho práva schematicky rozlišuje medzi 

agnátskym a kognátskym príbuzenstvom: agnátske príbuzenstvo (agnatio alebo 

adgnatio) bolo mocenskoprávnym zväzkom, t. j. umelým (právnym) príbuzenstvom 

spočívajúcim v podriadení sa osôb moci hlavy rodiny (pater familias); kognátske 

príbuzenstvo predstavovalo zväzok osôb, ktoré boli navzájom zviazané pokrvným 

putom. Kognátske príbuzenstvo bolo založené na biologickej väzbe. Jeho význam 

vzrástol na sklonku republiky, keď prétori začali rozširovať okruh osôb povolaných 

dediť zo zákona podľa civilného práva o pokrvných príbuzných. Vývoj zákonného 

dedenia zavŕšil Justinián, ktorý úplne odstránil agnátsky princíp dedenia a dôsledne 

presadil kognátsky princíp. Rímske právo teda rozlišovalo dve podstatne rozdielne 

skupiny pomerov a rodinných práv, ktoré sa v živote pochopiteľne často prelínali. 

Premena rodiny sa mohla považovať za dokonalú až v justiniánskom práve, aspoň 

pokiaľ išlo o dva rodinné inštitúty – tutelu a curu. V ostatných pomeroch sa 

transformácia definitívne ukončila ešte neskôr, po páde antického sveta a to v nových 

podmienkach.  

Je nepochybné, že výraz „naturalis“ mal priamu súvislosť s pokrvnými 

zväzkami, plodením, keď jedna osoba pochádzala z druhej, alebo keď osoby mali 

spoločného predka. Preto sa z prirodzeného príbuzenstva nedalo vystúpiť a ani ho 

inak ukončiť. Pietro Bonfante videl podstatu rozdielnosti medzi uvedenými kategóriami 

rodinných práv a pomerov (t. j. agnatio a cognatio) v rozdielnosti štruktúry a sociálnej 

funkcie toho, čo Rimania nazývali familia (rodina) a tzv. prirodzenej rodiny, pre ktorú 

Rimania nemali ani názov.370 Tak ako sme už naznačili skôr, vo vývoji rímskeho práva 

dochádzalo k postupnému zoslabovaniu tejto antitézy a to príčinou meniacich sa 

sociálnych pomerov v prostredí rímskej antiky.  

Aj napriek vyššie uvedeným tvrdeniam (agnatio versus cognatio), chceme 

poukázať na skutočnosť prirodzeného základu rímskej rodiny už od jej počiatkov 

a to v súvislosti s fenoménom plodenia potomstva. V Digestach nachádzame dva 

dôležité fragmenty, ktoré označujú otca, syna, brata za prirodzených, lebo na základe 

plodenia sú zviazaní pokrvným putom: 

                                                 
370 Porovnaj BONFANTE, P.: Instituce římského práva, Brno : ČS A. S. Právník, 1932, s. 151-152. 
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D. I, 7, 1: „(Modestinus 2 reg.): synovia pod otcovskou 

mocou sa prirodzene nielen rodia, ale sa «tvoria» aj 

adopciou“. 

D. 1, 7, 16: „(Iavolenus libro sexto ex Cassio): pretože 

príbuzenský vzťah, odôvodnený osvojením (adoptio), vzniká 

len medzi tými osobami, medzi ktorými môže vzniknúť aj 

prirodzene“. 

Podľa nášho názoru aj v samotnom výraze „cognatio naturalis“ prídavné meno 

„naturalis“ naznačuje, že ide o pokrvný vzťah, t. j. o skutočnosť týkajúcu sa plodenia: 

D. I, 1, 3: „(Florentinus lib. I institutionum): [...] a keďže príroda medzi nami ustanovila 

akúsi príbuznosť, vyplýva z toho, že nie je dovolené, aby človek snoval úklady proti 

človeku“. Podobne Ulpián považoval cognatio za pokrvný vzťah, keď hovoril o „quasi 

commune nascedni initium“ (D. XXXVIII, 8, 1, 1)371 a tiež Gaius, keď sa zmieňoval o 

„sanguinis ratio“ (D. XXXVIII, 8, 2)372. 

V tejto časti predstavíme ďalší dôležitý fragment od právnika Modestina, ktorý 

cognatio naturalis predstavil nielen z čisto fyziologického hľadiska, ale zvlášť z toho 

právneho. 

D. XXXVIII, 10, 4, 1-2: „(Modestinus libro12 pandectarum): 

Keď sa jedná o prirodzené príbuzenstvo, čo sa týka nášho 

práva, nikto neprežije siedmy stupeň, keďže príroda sotva 

dovolí rozšíriť existenciu kognátov za tento stupeň. 

§ 1 Kognáti sa preto nazývajú pokrvnými príbuznými, lebo sa 

narodili takpovediac spolu, alebo pochádzajú od toho istého 

(predka), alebo on ich splodil. 

§ 2 Podstata príbuzenstva sa pri Rimanoch chápe dvojako, 

pretože niektoré príbuzenstvá sa odvádzajú z prirodzeného 

práva alebo z civilného práva a niekedy (obidve splývajú) sa 

príbuzenstvo odvíja cez spojenie obidvoch práv – 

prirodzeného a občianskeho. A v skutku prirodzené 

príbuzenstvo možno chápať tak, že môže existovať bez 

                                                 
371 D. XXXVIII, 8, 1, 1: „(Ulpianus 46 ad ed.): volajú sa kognáti na základe toho, že pochádzajú z jedneho (ex 
uno nati), alebo ako Labeo hovorí, pretože majú ten istý začiatok narodenia (pôvod)“. 
372 D. XXXVIII, 8, 2: „(Gaius ad ed. provinc.): prokonzul pohnutý pocitom prirodzenej spravodlivosti sľubuje 
držbu pozostalosti (bonorum possessionem) všetkým kognátom, ktorých povoláva k dedeniu na základe 
pokrvného dôvodu (saguinis ratio)“. 



 

148 

civilného a toto aplikovať na ženu, ktorá má nezákonné deti. 

Civilný vzťah, o ktorom sa hovorí, že je zákonný, vzniká 

prostredníctvom adopcie bez prirodzeného práva. Podľa 

oboch práv spolu vzniká príbuzenstvo vtedy, keď je založené 

uskutočnením manželstva (cum iustis nuptiis). Prirodzený 

vzťah sa označuje názvom cognatio, ale civilný vzťah, hoci 

sa môže označiť tým istým menom, je vlastne adgnatio, 

pretože sa viaže na osoby mužského pohlavia". 

Vidíme, že právo bralo do úvahy („quod ad nostrum ius attinet“) prirodzenosť 

vecí („rerum natura“), ktorá v tomto prípade súvisela s obvyklými možnosťami života 

kognátov. Prvý paragraf horeuvedeného fragmentu vysvetľoval pôvod slova cognatio a 

druhý predstavil dva druhy kognácie, t. j.: a) civilnoprávnu; b) prirodzenoprávnu. 

Kognácia iure naturali sa týkala potomkov, ktorí pochádzali z osoby ženského pohlavia 

a to v prípade „vulgo concepti“. Kognácia iure civilis sa dotýkala prípadov adopcie. Ak 

sa však narodil potomok z manželstva nazývaného „matrimonium iustum“,373 tak to 

bolo podnetom na vznik oboch príbuzenstiev dohromady. 

Môžeme teda dedukovať, že kategória samotného civilného príbuzenstva 

zahŕňala len adoptívne príbuzentvo. Potomstvo pochádzajúce z matrimonium iustum 

dalo však podnet na vznik takého príbuzenstva, ktoré bolo príbuzenstvom obojakého 

práva (civilného a naturálneho). Preto v závere fragmentu vidíme, že príbuzenstvo, 

ktoré sa sledovalo po ženskej línii, sa mohlo stotožniť s adgnatio, t. j. s mužským 

príbuzenstvom.374 

Pokrvné príbuzenstvo bolo samo o sebe mimo oblasť práva. Právo ho však 

mohlo brať do úvahy v prípade „iustae nuptiae“. Niečo podobné sme mohli pozorovať 

aj v prípade držby. Naturálnu držbu samu o sebe právo nebralo do úvahy, ale ak sa 

držba spojila s inými prvkami, tak už jej právo priznalo isté právne následky. Pokiaľ išlo 

o pojem civilné príbuzenstvo (civilis cognatio), tak sme toho názoru, že ono mohlo byť 

synonymom pojmu agnatio. 

                                                 
373 Išlo o manželstvo medzi rímskymi občanmi alebo osobami s ius conubii. Deti z takéhoto manželstva sa 
stávali rímskymi občanmi. Matrimonium iustum podliehalo normám civilného práva. Deti v ňom narodené boli 
„iusti patris filii“, boli „ingenui“ a vstupovali do stavu otca. Prakticky išlo o manželstvo medzi Rimanom 
a Rimankou alebo cudzinkou majúcou ius conubii. Nad deťmi, ktoré boli splodené z matrimonium iustum, 
nadobudol otec rodiny otcovskú moc (patria potestas). Gaius nám zanenechal svedectvo, podľa ktorého 
existovalo manželstvo Rimanky s cudzincom majúcim ius conubii. Deti narodené z tohto manželstva boli 
cudzincami a boli legitímne (Gai Inst. I, 77). 
374 Na túto tému porovnaj MASCHI, C. A.: La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici 
romani, Milano : Vita e pensiero, 1937, s. 146. 
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 Ďalší fragment právnika Paula nám pomôže objasniť problematiku vzťahu 

medzi cognatio a adgnatio. 

D. XXXVIII, 10, 10, 1-6: „(Paulus lib. sing. de grad. et adfin.): 

§ 1 Názov cognationis sa zdá, že pochádza z gréckeho 

slova. Grékmi označovaní - suggneis – boli osoby, ktoré my 

voláme kognáti. 

§ 2 Kognáti sú tiež tí, ktorých Zákon XII tabúľ nazýva 

agnátmi, tí sú ale príbuzní cez osobu otca z tej istej rodiny. 

Tí, ktorí sú príbuzní cez ženy, sa nazývajú len kognáti. 

§ 3 Blízki príbuzní medzi agnátmi sú nazývaní proximiores. 

§ 4 Ten istý rozdiel existuje medzi agnátmi a kognátmi, ako 

existuje medzi rodom (genus) a druhmi (speciem). Agnát je 

taktiež kognát, ale kognát nie je agnát. Jedno označenie je 

prirodzenoprávne, druhé civilnoprávne. 

§ 5 Toto označenie kognáti používame aj vzhľadom 

k otrokom, preto hovoríme o rodičoch, deťoch a bratoch 

otrokov. Zákony sa však nevzťahujú na takéto príbuzenstvá 

otrokov. 

§ 6 Pôvod kognácie je odvodený od samotných žien, pretože 

brat je ten, ktorý sa narodil len tej istej matke, kým osoby, 

ktoré majú toho istého otca ale rozdielne matky, sú agnáti“. 

Podľa § 2 kognáti boli členovia rímskej rodiny, ktorí boli zviazaní pokrvným 

putom s otcom (pater). Paulus upresnil, že Zákon XII tabúľ ich nazýval agnátmi v tom 

zmysle, že boli príbuzní cez osobu otca z tej istej rodiny. Ale „cognati tantum“ (t. j. len 

kognáti) boli tí, ktorí mali pôvod z osôb ženského pohlavia. Paulus považoval cognatio 

za niečo všeobecné – genus, kým adgnatio za species. Preto všetci agnáti boli tiež 

kognátmi, ale nie všetci kognáti boli agnáti (§ 4). 

 Keď Paulus na konci § 4 konštatoval, že „agnát je taktiež kognát“, tak je jasné, 

že tým nemyslel na nevlastných (adoptovaných) potomkov. Podľa nášho názoru týmto 

tvrdením chcel dať do popredia skutočnosť, že agnácia môže mať aj prirodzený 

základ. 

 Tvrdenia vyššie citovaných fragmentov od Modestina (D. XXXVIII, 10, 4, 1-2) 

a Paula (D. XXXVIII, 10, 10, 1-6) nás privádzajú do rozpakov. Ako máme správne 
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chápať slová Paula: „agnát je taktiež kognát, ale kognát nie je agnát“. Alebo ako môžu 

byť kognáti na základe Zákona XII tabúľ identifikovaní s agnátmi? Veď predsa medzi 

agnátov sa zaraďovali aj tí členovia rodiny, ktorí neboli zviazaní s otcom pokrvným 

zväzkom, napr. prípad adopcie alebo adrogácie.375 Sme presvedčení, že odpoveď na 

uvedené námietky nám poskytnú tie časti Gaiových Inštitúcií, ktoré s najväčšou 

pravdepodobnosťou odolali podstatným úpravám, ktoré boli uskutočnené v neskoršom 

období vývoja rímskeho práva (najmä v období justiniánskej kodifikácie). 

Gai Inst. I, 59-60: „Medzi tými osobami, ktoré stoja vo 

vzájomnom vzťahu rodičov a detí, nemôže byť uzavreté 

manželstvo a neexistuje medzi nimi ani conubium, ako medzi 

otcom a dcérou, alebo medzi matkou a synom, alebo dedom 

a vnučkou; a ak sa takéto osoby medzi sebou spoja, povie 

sa, že uzavreli zločinný a krvismilný zväzok. A platí to až tak 

ďaleko, že manželstvo nemôžu medzi sebou uzavrieť ani 

(vtedy), keby sa do vzájomného vzťahu rodičov dostali deti 

osvojením (adopciou), dokonca tak, že ten právny stav trvá 

i potom, keby to osvojenie bolo rozviazané: preto si 

nemôžem zobrať za manželku tú ženu, ktorá sa mi 

osvojením stala dcérou alebo vnučkou, i keby som ju zo 

svojej moci prepustil. 

Taktiež medzi tými osobami, ktoré spája pokrvné 

príbuzenstvo bočného stupňa, platí podobná úprava [...]“. 

Z textu je zrejmé, že príbuzenský zväzok, ktorý vznikol následkom adopcie (a 

zároveň vytvoril prekážku na uzavretie manželstva) bol v istých ohľadoch postavený na 

roveň naturálneho príbuzenstva. Preto sa niet čomu čudovať, keď Paulus tvrdil, že 

„agnát je taktiež kognát“ (D. XXXVIII, 10, 10, 4). Člen rodiny, ktorý do nej vstúpil 

prostredníctvom adopcie, vytvoril s ňou také silné puto, ktoré bolo porovnateľné 

s putom pokrvným. Gaius dodal, „že ten právny stav trvá i potom, keby to osvojenie 

bolo rozviazané“. Pretrvávanie takéhoto právneho stavu bolo aj po emancipácii a teda 

bolo také silné, ako keby išlo o kognáciu. 

Zmysel týchto slov nachádzame aj v ďalšom fragmente: 

                                                 
375 V širšom zmysle slova sa pod adopciou chápalo to, ak bol niekto prijatý za vlastné dieťa. Adoptovaný sa 
podrobil otcovskej moci svojho osvojiteľa a tým sa stal jeho iustus flius. Adoptovaný syn takto nadobudol 
postavenie manželského dieťaťa (adoptio naturam imitatur). Adoptovať bolo možné do postavenia potomka 
nielen v prvom, ale aj v druhom stupni, t. j. ako vnuka. V užšom zmysle slova rímske právo rozlišovalo dva 
typy adopcie: a) adrogatio (osvojenie osoby sui iuris); b) adoptio (osvojenie osoby alieni iuris). 
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D. XXXVIII, 8, 1, 4: „(Ulpianus 46 ad ed.): adopcia tiež 

zapríčiňuje kognáciu: niekto kto je adoptovaný sa stáva 

kognátom tých osôb, ktorým sa on stal agnátom, kedykoľvek 

berieme do úvahy práva agnátov [...]. Výsledkom je, že kde 

sa osoba dáva na adopciu, ona si stále zachováva svoje 

práva kognácie v rodine svojho prirodzeného otca, ako 

taktiež tie (práva), ktoré dostane vo svojej adoptívnej rodine, 

ale dostane len kognáciu v adoptívnej rodine, vzhľadom na 

tie osoby, ktorým sa stala agnátom a zachová si práva 

kognácie so všetkými členmi svojej prirodzenej rodiny“. 

V tomto fragmente nachádzame potvrdenie dôležitého princípu „adoptio natura 

imitatur“,376 ktorý Ulpián vyjadril slovami: „cognationem facit etiam adoptio“.377 Ale 

hlavne tu nachádzame potvrdenie princípu, podľa ktorého sa adoptovaný stal 

kognátom, t. j. adopcia determinovala kognáciu. Potvrdenie uvedených princípov nás 

privádza k záveru, že základom rímskej antickej rodiny bola kognácia, ktorá bola 

predovšetkým chápaná ako pokrvný vzťah, aj napriek tomu, že aj adoptovaný člen bol 

zaradený medzi kognátov. Na otázku - prečo bol adoptovaný zaradený medzi 

kognátov (lat. genus) - nám nepriamo odpovedal Gaius v predchádzajúcej časti: 

adopcia vytvára také silné príbuzenské putá, ktoré sú porovnateľné s tými pokrvnými 

(porov. Gai Inst., I, 59). 

V nasledujúcej časti dáme do pozornosti tie časti Gaiových Inštitúcií, ktoré 

dávajú priamo do súvisu pokrvný zväzok s prirodzenosťou: 

 

Gai Inst. I, 156: 

„Agnáti sú potom tí, ktorí sú spojení 

pokrvným príbuzenstvom, 

sprostredkovaným osobami 

mužského pohlavia, skoro ako 

pokrvenci z otcovej strany, napríklad 

brat narodený z toho istého otca, 

bratov syn alebo vnuk narodený 

z toho (syna), ďalej strýko z otcovej 

strany a syn strýka a vnuk z tohoto 

 Gai. D. XXVI, 4, 7: 

„Agnáti sú potom tí, ktorí sú spojení 

pokrvným príbuzenstvom, 

sprostredkovaným osobami 

mužského pohlavia, skoro ako 

pokrvenci z otcovej strany, napríklad 

brat narodený z toho istého otca, 

bratov syn alebo vnuk narodený 

z toho (syna), a rovnako strýko 

z otcovej strany a syn strýka a vnuk 

                                                 
376 Adopcia napodobňuje prírodu. 
377 Adopcia tiež zapríčiňuje kognáciu. 
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(syna). Naproti tomu tí, ktorí sú 

spojení pokrvným príbuzenstvom 

sprostredkovaným osobami ženského 

pohlavia, nie sú agnáti, sú však 

príbuzní podľa prirodzeného práva 

inak“. 

z tohoto (syna)“. 

 

Iust. Inst. I, 15, 1: 

„Naproti tomu tí, ktorí sú pokrvným 

príbuzenstvom zviazaní s osobami 

ženského pohlavia, nie v mužskej línii 

(agnáti), ale iným spôsobom, sú 

podľa prirodzeného práva pokrvne 

príbuzní“. 

 

 

Gai Inst. I, 158: 

„Zatiaľ čo právo agnácie sa ruší 

kapitisdeminuciou, právo pokrvenstva 

sa týmto spôsobom nemení, pretože 

občiansko-právny dôvod môže síce 

zrušiť občianske práva, prirodzené 

práva však zrušiť nemôže“. 

 Iust. Inst. I, 15, 3: 

„Právny vzťah bočných príbuzných 

v mužskej línii (agnatio) zaniká 

zvyčajne vo všetkých prípadoch 

kapitisdeminucie. Veď bočné 

príbuzenstvo v mužskej línii je 

ustanovizňou civilného práva. Naproti 

tomu právny vzťah všeobecného 

pokrvného príbuzenstva nemení sa 

vo všetkých prípadoch zmeny 

osobného postavenia, lebo pravidlo 

civilného práva môže síce zrušiť 

civilnoprávne vzťahy, ale nie vzťahy 

prirodzené“. 

 

 Na základe predstavených textov môžeme problematiku pokrvného 

príbuzenstva uzavrieť nasledovne. Čistá kognácia, t. j. tá, ktorá bola vymedzená len 

pokrvnými vzťahmi a ktorá sa vzťahovala na predkov ženského pohlavia bola Gaiom 

dávaná do súvisu s prirodzeným právom. Gaius priamo nehovoril, že kognácia je 

prirodzená,378 ale je jasné, že ju za takú považoval, nakoľko ju spájal s prirodzeným 

právom a tým vyzdvihol jej právny význam (Gai Inst. I, 156, 158). 

                                                 
378 Videli sme, že Ulpián kognáciu dával priamo do súvisu s prirodzenou rodinou (D. XXXVIII, 8, 1, 4). 
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 Vo fragmente Digest Gai. D. XXVI, 4, 7, ktorý je pararelný s textom Gaiových 

Inštitúcií Gai Inst. I, 156, chýba odkaz na prirodzené právo. Je zaujímavé, že 

justiniánski kompilátori uvedený odkaz nepovažovali za dôležitý a tak ho z Digest 

vylúčili. Na základe toho sa domievame, že odkaz na prirodzené právo v Gaiových 

Inštitúciách je klasického pôvodu. Z vyššie uvedeného porovnania textov taktiež 

vidíme, že kompilátori boli k tejto skutočnosti indiferentní, lebo kým v Digestach 

opomenuli zmienku na ius naturale, tak v Justiniánskych Inštitúciách ju ponechali (Iust. 

Inst. I, 15, 1). 

Podľa Gaia sa aj agnátske príbuzenstvo zakladalo na „cognatio“, t. j. na 

prirodzenom alebo pokrvnom príbuzenstve: „agnáti sú potom tí, ktorí sú spojení 

pokrvným príbuzenstvom, sprostredkovaným osobami mužského pohlavia, skoro ako 

pokrvenci z otcovej strany“ (Gai Inst. I, 156). V tomto zmysle je nutné chápať slová 

Ulpiána zaznamenané v D. XXXVIII, 10, 10, 4 – „agnát je taktiež kognát [...]“. 

Gaiove Inštitúcie nám zanechali dôležité svedectvo o tom, že z pokrvných 

zväzkov vyplývali právne následky, ktoré patrili do oblasti dedičského práva: 

- „dedičstvo im totiž môže odňať ten, kto podľa civilného práva bol v prvom či 

neskoršom testamente ustanoveným dedičom, alebo ten, kto je podľa 

legitímneho práva intestátnym dedičom. Ak nie je však podľa civilného práva 

žiadny iný dedič, môžu dedičstvo podržať sami, a pokrvní príbuzní, ktorých 

legitímné právo ako dedičov neuznáva, nemajú proti nim vôbec žiadny nárok“ 

(Gai Inst. II, 149); 

- „ak nie sú žiadni „vlastní dediči“, tak vtedy podľa zákona XII tabúľ dedičstvo 

pripadá agnátom. Agnátmi potom nazývame osoby, ktoré spája legitímne 

pokrvenstvo. A legitímne pokrvenstvo je to, ktoré sprostredkujú osoby 

mužského pohlavia. Preto sú agnátmi bratia, narodení z toho istého otca, 

taktiež sú nazývaní pokrvní (consanguinei) bez toho, aby sa zisťovalo, či majú 

tú istú matku“ (Gai Inst. III, 9 – 10); 

- „ak nie je žiadny agnát, zákon XII tabúľ povolá gentiles (rodových 

príslušníkov)“ (Gai Inst. III, 17); 

- „tak hneď nemajú podľa tohto zákona žiadne právo na dedičstvo po 

agnátskom predkovi emancipované deti, pretože prestali byť „vlastnými 

dedičmi““ (Gai Inst. III, 19); 

- „rovnaké právo platí v prípade, keď deti nie sú v otcovskej právomoci [...]“ (Gai 

Inst. III, 20); 
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- „k dedičstvu sa podľa tohto zákona nepripúšťajú taktiež agnáti, ktorí podstúpili 

kapitisdeminuciu [...]“ (Gai Inst. III, 21); 

- „ak sa neujme dedičstva najbližší agnát (proximus agnatus), už sa nepripúšťa 

podľa legitímneho práva agnát nasledujúci“ (Gai Inst. III, 22); 

- „podľa zákona nemajú žiadne právo (na dedičstvo) tiež ženy – agnátky [...]“ 

(Gai Inst. III, 23); 

- „rovnako sa nepripúšťajú pokrvní (cognati), ktorých príbuzenstvo sprostredkujú 

osoby ženského pohlavia dokonca tak, že právo vzájomnej dedičskej 

postupnosti nemá miesto ani medzi matkou a synom či dcérou, pokiaľ by 

pokrvné práva (consanguinitatis iura) medzi nimi neboli utvrdené (tým, že sa 

matka) podrobila manželskej moci (otca)“ (Gai Inst. III, 24); 

- „všetky tieto nespravodlivosti dedičského práva boli však vylepšené ediktom 

prétora“ (Gai Inst. III, 25); 

- „lebo všetky deti, ktoré podľa legitímneho práva odpadajú, povoláva prétor 

k dedeniu práve tak, ako keby v okamihu smrti agnátskeho predka boli 

podrobené jeho právomoci, (a to) či už sú samé, alebo či už im konkurujú 

„vlastní dedičia“, t. j. tí, ktorí v právomoci agnátskeho predka (skutočne) boli“ 

(Gai Inst. III, 26). 

Vidíme, že Gaius v II. knihe svojich Inštitúcií379 postavil proti sebe dve skupiny 

dedičov: a) „heres iure legitimo“, t. j. tých, ktorí boli dedičmi podľa legitímneho práva 

(zákona XII tabúľ) intestátnymi dedičmi, alebo „heres iure civili“, t. j. tých, ktorí boli 

podľa civilného práva v testamente ustanovení ako dedičia; b) „cognati“, to znamená 

pokrvných príbuzných, ktorých legitímne právo ako dedičov neuznávalo. 

Do pozornosti dávame vysvetlenia pojmov „agnatio“ a „cognatio“. Gaius 

agnatio definoval ako legitímne pokrvenstvo (legitima cognatio), ktoré sprostredkovali 

osoby mužského pohlavia, t. j. agnátmi boli bratia, narodení z toho istého otca, taktiež 

nazývaní pokrvní (consanguinei).380 Cognatio bolo zas také pokrvné príbuzenstvo, 

ktoré sprostredkovali osoby ženského pohlavia. Medzi takýmito príbuznými existovali 

pokrvné práva (consanguinitatis iura), ktoré boli utvrdené tým, že sa manželka 

výslovne podrobila manželskej moci (conventio in manum).381 

Po predstavení všetkých textov týkajúcich sa problematiky príbuzenstva 

prichádzame k nasledovným konklúziám. 

                                                 
379 Gai Inst. II, 149. 
380 Gai Inst. III, 9-10. 
381 Gai Inst. III, 24. 
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I.) Terminológia, ktorú používajú Digesta vo vzťahu k príbuzenstvu (t. j. 

„cognatio civilis“ a „cognatio naturalis“) podľa nášho názoru pochádza z 

klasického obdobia rímskeho práva, lebo ekvivalentné výrazy nachádzame aj 

v textoch Gaiových Inštitúcií. Ak Gaius tvrdí, že „agnatio“ je vlastne „legitima 

cognatio“, tak môžeme pripustiť, že ostatní rímski právnici používali výraz 

„cognatio civilis“. Pokiaľ išlo o dedenie, tak Gaius takýchto príbuzných nazýval 

„heres iure legitimo“ a tých, ktorí boli podľa civilného práva v testamente 

ustanovení ako dedičia nazval „heres iure civili“. 

Z druhej strany, keď Gaius pojednával o pokrvnom príbuzenstve, ktoré bolo 

sprostedkované osobami ženského pohlavia (t. j. čistá kognácia), tak nepoužil 

priamo výraz prirodzené príbuzenstvo (cognatio naturalis), ale hovoril 

o príbuzenstve podľa prirodzeného práva (cognatio naturali iure), (porov. 

Gai Inst. I, 156, 158). Svedectvo o klasickom pôvode termínu „naturalis 

cognatio“ nám zanechal aj Cicero a to v diele De divinatione.382 

II.) Po predstavení právnych prameňov nemôžeme úplne súhlasiť s tým, že by 

v dobe klasického práva Rimania pociťovali výrazný protiklad medzi tzv. 

umelými (t. j. právnymi) a pokrvnými rodinnými vzťahmi. Sme toho názoru, že 

Rimania vnímali rodinné vzťahy v širokom zmysle slova a na rodinu sa pozerali 

ako na prirodzený organizmus a to v dvoch rovinách. Rimania vnímali rodinu 

na úrovni: 

a) pokrvných vzťahov, ktoré tvorili jej ústrednú časť; 

b) tzv. „politických“ vzťahov, na základe ktorých mohol byť do rodiny pričlenený 

aj taký člen, ktorý s ostatnými členmi nebol spojený pokrvným putom. Pritom je 

nutné pamätať, že aj uvedené politické vzťahy boli Rimanmi vnímané tak, že 

sa prispôsobovali pokrvným vzťahom - „adopcia vytvára také silné príbuzenské 

putá, ktoré sú porovnateľné s tými pokrvnými“ (Gai Inst., I, 59). Preto agnátsky 

vzťah bol Gaiom kvalifikovaný slovami „cognatio“, „legitima cognatio“ a teda 

vždy slovom „cognatio“ (porov. Gai Inst. III, 9 – 10). Takáto kvalifikácia nebola 

len teoretickým tvrdením, ale ako sme videli v Gai Inst. (I, 59-60) mala aj 

právne následky: agnátsky zväzok bol manželskou prekážkou. 

Na pozadí silného vnímania prirodzeného fundamentu rodiny vynikajú slová 

rímskoprávnej zásady „adoptio imitatur naturam“ (adopcia napodobňuje 

prírodu). 

                                                 
382 „Thensaurus vero et hereditas et honos et victoria et multa generis eiusdem qua cum somniis naturali 
cognatione iunguntur?“, CICERO, M. T.: De divinatione. II, 142. 
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III.)  Napriek existujúcej koncepcii agnátskych vzťahov Rimania nechceli 

znehodnotiť vzťahy založené na plodení, na spoločnej krvi. Preto v klasickom 

období prétor, aby odstránil nespravodlivosti starého dedičského práva (Gai 

Inst. III, 25) začal povolávať k dedeniu aj pokrvných príbuzných (unde proximi 

cognati). So zreteľom na pokrvný vzťah sa po prvý raz povolávali dediť 

manželské aj nemanžské deti po matke, ktorá nebola ich agnátkou (porov. Gai 

Inst. III, 25-31, 37; Ulp. D. XXXVIII, 8, 1, 3-10). 

IV.) Gaius nazval príbuzných podľa prirodzeného práva tých, ktorí boli „spojení 

pokrvným príbuzenstvom sprostredkovaným osobami ženského pohlavia“. 

 

Pokúsime sa stručne zhodnotiť paralelizmus medzi possessio, obligatio, 

cognatio naturalis. Právnici klasického obdobia považovali naturálnu držbu za faktický 

vzťah k veci, t. j. rečou občianskeho práva len za čistú detenciu,383 ktorá nebola 

právne chránená. Ale possessio naturalis (chápaná ako possessio corporalis) mohla 

byť tiež považovaná za konštitutívny prvok a za nutný základ každej držby. 

Podobne aj naturálna obligácia súvisela s faktickou situáciou, ktorú civilné 

právo nemohlo uznať ako obligáciu (porov. prípady záväzkov, ktoré prevzal na seba 

otrok, alebo syn pod otcovskou mocou). Z druhej strany prirodzená obligácia sa mohla 

z rôznych hľadísk dotýkať nejakých faktických prvkov a to v zmysle uznania 

adherencie obligácie s nejakou konkrétnou realitou (porov. prípad reálneho kontraktu 

pôžičky, ktorá bola stotožnená s naturálnou obligáciou - D. XLV, 1, 126, 2). 

Výraz naturálne príbuzenstvo sa dotýkal čisto pokrvných vzťahov, ktoré boli 

založené na plodení potomstva, čo pre civilné právo nemuselo byť vždy relevantné 

(porov. prípad intestátneho dedenia podľa Zákona XII tabúľ). Neskôr prétor v súlade so 

zmyslom pre vyššiu spravodlivosť priznal aj pokrvným vzťahom právnu relevanciu a to 

tým, že prostredníctvom prétorského práva (ius praetorium) rozšíril okruh povolaných 

dediť zo zákona podľa civilného práva aj o pokrvných príbuzných, ktorí prestali byť 

podriadení moci zomrelého (predovšetkým išlo o emancipovaných synov a dcéry). 

Každý z horeuvedených inštitútov mal svoju vlastnú a vnútornú charakteristiku, 

ktorá sa odzrkadlila v príslušných formách držby, obligácie, či príbuzenstva, pre ktoré 

rímska právna veda vytvorila pomenovanie „prirodzené“ (naturalis). Hlavný význam 

termínu naturalis bol u všetkých zmienených inštitútoch vždy ten, ktorý vyjadroval, že 

niečo je faktické alebo je zhodné so skutočnosťou alebo, že niečo tvorí faktický 

                                                 
383 Rimania namiesto slova „detencia“ používali termíny „tenere rem“ alebo „esse in possessione“. 
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prvok právneho inštitútu, ktorý sám o sebe bol mimo oblasť práva, ale ktorý právo 

reflektovalo tým spôsobom, že mu priznalo právne následky. 
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Záver 

 

 Fenomén prirodzeného práva má svoje korene v antickej gréckej filozofii. 

V prvej kapitole sme pozorovali, že starovekí grécki myslitelia sa na právo 

a spravodlivosť pozerali naturalistickou optikou. Príroda (φύσις) bola pre mnohých z 

nich fundamentom, z ktorého právo vyrastalo a tiež najvyšším kritériom správnosti 

a dokonalosti práva. Takmer každý antický grécky filozof sa nejakým spôsobom viac 

alebo menej dotkol myšlienky prirodzeného práva alebo prirodzenej spravodlivosti, či 

vzťahu medzi pozitívnym a prirodzeným právom. Napriek tomu, filozofické uvažovanie 

uvedených mysliteľov nebolo v tejto oblasti vždy jednotné, najmä pokiaľ išlo o vzťah 

prirodzeného práva k právu pozitívnemu. To znamená, že pri analýze vzťahu 

prirodzeného práva k právu pozitívnemu možno v myslení antických filozofov badať 

štyri základné koncepty: a) uznanie existencie tak prirodzeného ako aj pozitívneho 

práva, pričom pozitívne právo je odvodené od prirodzeného; b) uznanie existencie len 

prirodzeného práva a zároveň negovanie oprávnenosti pozitívneho práva; c) 

odmietanie existencie prirodzeného práva a priznanie dôležitosti len pozitívnemu 

právu; d) odmietanie tak prirodzeného ako aj pozitívneho práva (napr. Karneades 

z Kyrény). Napriek tomu väčšina starovekých gréckych mysliteľov videla v idei 

prirodzeného práva jeho najvlastnejšiu požiadavku: právo nesmie odporovať ľudskej 

povahe; právo nesmie prekračovať hranice, ktoré príroda človeku vyznačila. Dokonalé 

právo nesmie byť v protiklade ani s vesmírnymi zákonmi, lebo človek a jeho život je len 

zlomkom univerza. 

Grécke myslenie a kultúra postupne prenikli aj medzi Rimanov, ktorí až 

vplyvom gréckej filozofie začali filozoficky uvažovať o práve a štáte. Bolo to preto, lebo 

Rimania mali silne vyvinutý zmysel pre skutočnosť, konkrétne fakty, poriadok 

a organizáciu, čo ich odvracalo od filozofických špekulácií a abstraktného myslenia. 

Prvým, kto si v Ríme zaslúžil meno filozofického mysliteľa, bol Marcus Tullius Cicero, 

ktorý v podstate nevytvoril žiadnu novú filozofiu, ale ako eklektik bol popularizátorom 

myšlienok gréckych filozofov. Z gréckej filozofie preniesol aj ideu prirodzeného práva, 

ktorú rozvinul vo svojich dielach De legibus a De re publica. Myšlienky prirodzeného 

práva sa v rímskom praktickom živote uplatňovali už v dobe pred Cicerónom, ale len 

intuitívne a to vo vágnej podobe bez pojmovej a filozofickej formulácie. Ale Cicero dal 

idei prirodzeného práva racionálnu formuláciu a týmto ju predurčil k vedomému 

a zámernému používaniu v právnej praxi. 
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Zastávame názor, že rímska jurisprudencia klasického obdobia vytvorila 

prostredníctvom konceptu prirodzeného práva také pozitívne právo, ktoré bolo 

previazané s prírodou v zmysle faktickej reality. Boli to „postklasici“ alebo až 

„justiniánci“, ktorí začali teoretizovať tým spôsobom, že ideu prirodzeného práva 

považovali za právo ideálne, za právo, ktoré je božského pôvodu, za právo, ktoré je 

nadradené pozitívnemu právu. Po analýze právnych textov týkajúcich sa ius naturale 

nemôžeme potvrdiť hypotézu, že by rímski právnici klasického obdobia 

prostredníctvom konceptu ius naturale kultivovali myšlienku ideálneho a abstraktného 

poriadku, ktorý by mal slúžiť ako inšpirácia pre pozitívne právo. Odhliadnúc od 

niektorých textov, ktoré sú vyslovene teoretického charakteru a ktoré s najväčšou 

pravdepodobnosťou nie sú pôvodné, prichádzame k záveru, že rímska jurisprudencia 

klasického obdobia vytvorila prostredníctvom konceptu prirodzeného práva také 

pozitívne právo, ktoré bolo previazané s prírodou v zmysle faktickej reality. „Rímski 

klasici“ prirodzené právo nepovažovali za nejaký vyšší poriadok, ale skôr za koncept, 

ktorý v oblasti pozitívneho právneho poriadku poslúžil k tomu, aby pri výklade práva 

a pri neskoršej klasifikácii právnych inštitútov poskytoval zásadné odôvodnenia. 

Koncept právnikov klasického obdobia ius naturale existoval v dvoch podobách: buď 

ako niečo, čo je nutné, nezničiteľné, majúce autoritatívny pôvod, alebo ako ius 

gentium, teda ako pozitívne právo každého civilizovaného národa. Tieto dve podoby 

konceptu prirodzeného práva, ku ktorým právna veda klasického obdobia došla, 

poukazujú na univerzalitu, ktorá presiahla hranice jednotlivého pozitívneho práva. Je 

dôležité poznamenať, že Rimania k uvedenej univerzalite dospeli prostredníctvom 

pozorovania konkrétnej právnej reality, ku ktorej ich viedlo vlastné právo. Preto 

konštatujeme, že koncepcia ius naturale v období klasického práva bola koncepciou 

bytostne realistickou, podľa ktorej vo svete existujú isté princípy, ktoré sú nevyhnutné 

a ktoré nemôže prekonať žiadna ľudská normotvorná autorita. 

 S teologicko-kresťanskou koncepciou prirodzeného práva sa stretávame 

u východorímskeho cisára Justiniána, ktorý vo svojich Inštitúciách definoval ius 

naturale ako právo, ktoré vytvorila „skutočná božská Prozreteľnosť“ a preto podľa tejto 

koncepcie ide o právo univerzálne, nemenné a dokonalé, ide o právo najvyššej sily, 

ktoré je nadradené akémukoľvek zákonu, ktorého autorom je človek. Okrem toho 

v Justiniánskych Inštitúciách nachádzame osobitnú definíciu prirodzeného práva, ktorá 

do jeho sféry zahŕňa nielen ľudí ale aj zvieratá, resp. všetky živé tvory. 

Aj keď autonómny obsah ius naturale sa v rámci rímskeho práva začal vytvárať 

až v poklasickej dobe (a to vplyvom kresťanstva), koncepcia prirodzeného práva 



 

160 

v klasickom období vôbec neabsentovala, ale sa osobitným spôsobom premietala do 

ediktálnej činnosti rímskych prétorov. Prétori uplatňovali zmysel pre vyššiu 

spravodlivosť (aequitas) napríklad tým spôsobom, že začali svoju jurisdikciu rozširovať 

aj na nároky z neformálne uzavretých kontraktov (kúpa, nájom, príkazná zmluva, 

spoločenská zmluva) alebo, že začali povoľovať preskúmavanie sporných záležitostí i 

tam, kde nárok nemal oporu v zákone alebo, že zamietali súdne konania tam, kde 

zákonná norma bola už zastaraná. Týmto spôsobom aplikovali do praxe princípy 

spravodlivosti, ktoré by sme mohli v realite rímskej antiky stotožniť s ius naturale 

a ktoré v praxi stáli nad platnou civilnoprávnou úpravou. 

Pojem prirodzenosti, ktorý v civilnom rímskom práve slúžil na označenie 

nejakého objektívneho prvku alebo na vyjadrenie toho, že niečo je faktické, či zhodné 

so skutočnosťou, sa premietol aj do podoby niektorých právnych inštitútov, ktoré 

dostali prívlastok „naturalistické“. Išlo predovšetkým o possessio naturalis, obligatio 

naturalis a cognatio naturalis. Napriek tomu, že každý z uvedených inštitútov mal svoju 

vlastnú a vnútornú charakteristiku, ich spoločným znakom bolo to, že poukazovali na 

istý faktický element, ktorý sám o sebe stál mimo oblasť práva, ale ktorému právo 

priznalo právne následky. 

Skúmanie predmetnej problematiky nás spontánne privádza k úvahe, podľa 

ktorej „naturalita“ prirodzeného práva nie je ničím iným ako rozumovou požiadavkou 

ľudskosti práva a odvekou túžbou človeka po spravodlivosti aj napriek tomu, že názory 

na to, čo je a čo nie je spravodlivé, neboli, nie sú a ani nebudú vždy rovnaké, lebo 

každá doba prináša svoj vlastný pohľad na túto základnú právnu otázku. V tejto oblasti 

nám rímska právna veda spolu s ediktálnou činnosťou rímskych prétorov zanechala 

dôležitý odkaz: princípy spravodlivosti musia byť vždy nadradené tzv. formálnej 

spravodlivosti, ktorá je obsiahnutá v pozitívnoprávnej úprave. 
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