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PREDHOVOR

Formálna defi nícia pojmu notárstvo v slovenskej právnej vede nemá adek-
vátny, všeobecne uznávaný variant. Súhrnom úvah viacerých právnych teo-
retikov, zaoberajúcich sa analýzou inštitútu notárstva, možno tento pojem 
vymedziť ako špecifi ckú právnu činnosť vykonávanú ako slobodné povola-
nie, štátom poverenými a splnomocnenými osobami na základe právomo-
cí, ktoré im zveril, pričom ich predmetom je poskytovanie právnych služieb 
v predpísanej forme, v zákonom vymedzených oblastiach právnych vzťahov 
a za odmenu.1 Notárstvo svojou činnosťou predstavuje jednu z inštitucionál-
nych záruk garancie občianskych práv, a preto je jeho právno-historické skú-
manie nevyhnutnou spoločenskou požiadavkou. 

Napriek skutočnosti, že ide o inštitút, ktorého trvanie má za sebou po-
merne dlhú históriu, do súčasnej doby existuje len málo vedeckých výstupov 
zameraných na poznanie súvislostí a osobitostí notárskej činnosti a jej orga-
nizácie, či zásad na ktorých boli jednotlivé notárske inštitúty budované. Na-
značené vákuum má pomôcť čiastočne zaplniť práve táto publikácia. 

Publikácia je prvým kolektívnym výstupom výskumného projektu s ná-
zvom Vývoj notárstva, ktorý od roku 2014 s podporou agentúry VEGA Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (projekt 
1/0531/14) uskutočňuje tím odborníko,v pôsobiacich na Katedre rímskeho 
práva, kánonického a cirkevného práva a Katedre právnych dejín a právnej 
komparatistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Za-
meriava sa na skúmanie jednotlivých aspektov dynamickej (funkčnej) a sta-
tickej (organizačnej) stránky vývoja notárstva a iných právnických profesií. 
I napriek favorizácii vnútroštátnej dimenzie sme sa skúmanie právnických 
profesií snažili poňať v čo možno najkomplexnejšom rozsahu, pretože popri 
lokálnych či regionálnych súvislostiach sa na historickoprávnom vývoji práv-
nického stavu prejavovala interakcia s kontinentálnym vývojom. Zaujíma-
vosť problematiky vývoja notárstva a súvisiacich právnických profesií dotvá-
ra komparatávny aspekt, zvolený s ohľadom na špecifi cký vývoj právnického 
stavu v anglo-americkom prostredí. 

Veríme, že naša publikácia pomôže k ucelenosti spracovania problematiky 
vývoja notárstva a súvisiacich právnických profesií. Záverom si dovolíme vy-

 1 MIKL, M. Čo je notárstvo? In Ars Notaria. 2008, roč. 12, č. 2, s. 23. 
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Predhovor

jadriť presvedčenie, že každý člen právnického stavu by mal byť oboznámený 
aspoň s najvýznamnejšími aspektmi vývoja svojej profesie, k čomu môžu byť 
nápomocné práve jednotlivé kapitoly tejto kolektívnej monografi e.

Bratislava, apríl 2017

        autori
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1. KAPITOLA

NOTÁRSTVO LATINSKÉHO 
TYPU V HISTORICKOPRÁVNEJ 

A KOMPARATÍVNEJ PERSPEKTÍVE1

doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Mgr. Jana Kováčiková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

1.1  Úvod
Porovnávacia právna veda rozlišuje niekoľko svetových právnych systé-
mov, spomedzi ktorých majú najväčšiu dominanciu vo svete dva hlavné: 
anglo-ame rický (t. j. systém, vytváraný činnosťou súdov, označovaný aj ako 
judge made law, case law) a systém kontinentálny (t. j. systém práva písané-
ho, historicky odvodený od recepcie rímskeho práva v Európe), ktorý sa stal 
základom pre právne poriadky najmä štátov kontinentálnej Európy.2 Každý 
z týchto svetových právnych systémov má svoje špecifi ká, týkajúce sa nielen 
prameňov práva, inštitútov a procesných pravidiel, ale i postavenia a prá-
vomoci osôb, zaoberajúcich sa štúdiom, vývojom, interpretáciou a apliká-
ciou právnych noriem, a to na úrovni, presahujúcej bežný, všeobecný stupeň 
znalosti právnych predpisov. Jedným z dôkazov, na ktorom možno exem-
plifi kovať rozdiely medzi oboma uvedenými právnymi systémami je inštitút 
notárstva, ktorý možno v závislosti od naznačenej dichotómie rozdeliť na no-
társtvo latinského typu, resp. civilné notárstvo, typické pre krajiny, patriace 
do kontinentálneho právneho systému a jeho pendant, ktorým je inštitút tzv. 
public notary, bežný fenomén v štátoch právneho systému common law.3 
 1 Tento príspevok je výstupom z grantového projektu VEGA č. 1/0531/14 s názvom „Vývoj 

notárstva“.
 2 K niektorým špecifikám kontinentálneho právneho systému bližšie pozri: KASINEC, R. 

Európska právna kultúra. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. Brati-
slava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011, s. 312–320.

 3 Je na mieste poznamenať, že označenie anglo-amerického právneho systému synonymom 
common law je síce zaužívané, no relatívne nepresné, pretože common law predstavuje len 
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Právomoci, kompetencie a úlohy civilných a verejných notárov však va-
riujú od štátu k štátu nielen s ohľadom na špecifi ká právneho systému, pod 
ktorý možno daný štát subsumovať, ale i so zreteľom na jeho historickopráv-
ne tradície a osobitosti spoločenského a politického vývoja. Z uvedeného 
vplýva, že pri vertikálnej (historickej) komparácii inštitútu notárstva sa stre-
távame s inými typmi normatívnych systémov, závislých od skúmanej histo-
rickej etapy ako pri komparácii, zameranej výlučne na horizontálne (logic-
ké)4 porovnanie inštitútu notárstva cez prizmu jeho právnej úpravy v živých 
systémoch práva.

S ohľadom na uvedené prístupy vedeckého skúmania právnych inštitú-
tov je táto kapitola zameraná na analýzu inštitútu notárstva latinského typu, 
ku ktorému sa hlási i Slovenská republika,5 a to jednak s ohľadom na genézu 
a historickoprávny vývoj tejto právnickej profesie a činností, ktoré sú jej zve-
rené, jednak na báze komparatívnej analýzy, uskutočnenej v kontexte vzťahu 
latinského notárstva s jeho anglo-americkým náprotivkom. 

jednu časť tohto právneho systému. Porovnaj: KNAPP, V. Velké právní systémy. Úvod do 
srovnávací právní vědy. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 163.

 4 Logickým porovnávaním chápeme porovnávanie v tej istej dobe. Označujeme ho tiež 
pojmom synchronické, alebo horizontálne porovnávanie. Historickým porovnávaním 
zväčša označujeme porovnávanie určitého objektu s minulým prejavom toho istého objek-
tu. Zaujímavým javom je porovnávanie toho istého objektu, ktorý sa mení len v dôsledku 
interpretácie, pri zachovaní pôvodnej formy. Okrem týchto prípadov je možné porovná-
vať určitý právny objekt s právnym objektom minulým, pôsobiacim v rámci iného štátu. 
Napokon historickým porovnávaním je aj porovnávanie rôznych historických právnych 
poriadkov navzájom. Historické porovnávanie sa nazýva aj diachronickým a vertikálnym 
porovnávaním. Porovnaj: TÓTHOVÁ, M. Právna komparatistika. Veľké právne systémy. 
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010, s. 25. K vybraným aspektom historickopráv-
nej komparatistiky bližšie pozri napr. MLKVÝ, M. Možnosti využitia anglických feudál-
nych prameňov poznania práva v historickoprávnej komparatistike. In 1. česko-slovenské 
setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. 
Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 178–193.

 5 Odštátnenie a obnovenie notárstva latinského typu po zmene politického režimu v roku 
1989 deklaruje dôvodová správa k Zákonu č. 323/1992 o notároch a notárskej činnosti 
(Notársky poriadok): „Zrušenie štátneho notárstva, jeho odštátnenie a obnovenie notárstva 
tzv. latinského typu vychádzajúceho z rímskej právnej kultúry, bude mať za následok pre-
menu štátneho orgánu v notára ako nezávislého nositeľa verejného úradu.“ Dostupné na 
internete: http://www.najpravo.sk/dovodove-spravy/rok-1992/323-1992-zb.html?print=1 
[cit. 2017-01-30].
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1.2   Etapy vývoja inštitútu notárstva latinského typu 
Historickoprávnu analýzu notárstva je nevyhnutné začať konštatovaním, že 
máme dočinenie s jedným z najstarších právnych inštitútov vôbec,6 a to bez 
ohľadu na to, či ide o jeho latinský alebo anglo-americký model, pretože oba 
vychádzajú z rovnakých antických základov.7 Ako naznačuje i etymologický 
základ slova notárstvo, ide o činnosť, ktorá úzko súvisí s písaním, resp. vysta-
vovaním listín, a preto možno jeho prvopočiatky odvodzovať od základného 
inštrumentu notárskej činnosti, ktorým je písomný dokument.8 Používanie 
písomnosti ako prostriedku slúžiaceho na účely založenia a osvedčenia práv-
nych vzťahov je fenoménom, ktorý sa prejavoval už v najstarších kultúrach. 
Staroveké civilizácie nám zanechali niekoľko dôkazov o existencii právnych 
písomností, ktorých prvé formy mali výlučne charakter súkromných doku-
mentov.9 Úloha pisárov v tomto období však bola limitovaná len na spiso-
vanie obsahu súkromnoprávnych úkonov. Je preto zrejmé, že pisárov v tejto 
dobe nemožno ešte označovať za notárov v pravom slova zmysle, avšak ich 
 6 ČULÍK, J. O notářství. In Ad Notam. 1997, roč. 3, č. 5, s. 110.
 7 MALAVET, P. Counsel for the Situation: The Latin Notary, A Historical and Comprative 

Model. In Hastings International and Comparative Law Review. 1996, roč. 19, č. 3, s. 405–
408.

 8 Výstižný je výrok: „na počiatku bol dokument a tento potom vytvoril notára, napriek tomu, 
že dnes notár vytvára dokument“. Porovnaj: MUSTÁPICH, J. M. Tratado teórico i práctico 
de derecho notarial. Buenos Aires: Ediar, 1955. Zdroj: BRÁZDA, J., BÉBR, R., ŠIMEK, P. 
Notářství, jeho vývoj, organizace a pravomoc. Praha: Academia, 1976, s. 8.

 9 Chammurapiho zákonník zmieňuje niekoľko najstarších zaznamenaných písomných do-
kumentov, ktoré vyhotovili súdni pisári za prítomnosti svedkov. Tieto kontrakty sa väčši-
nou týkali prevodu majetku medzi fyzickými osobami. Porovnaj: DIAMOND, A.S. Primi-
tive Law Past and Present. London & New York: Routledge, 1971, s. 14–15. Už v období 
Starej a Strednej ríše, t. j. medzi rokmi 3100 a 1770 pred Kr., mohli Egypťania prenechať 
svoj majetok pozostalým, a to za použitia dokumentu, na základe ktorého došlo k úkonu, 
ktorý možno kvalifikovať ako darovanie pre prípad smrti. Démotické právne dokumenty 
mali dve formy: dokument, ktorý bol spísaný pisárom a autentifikovaný podpismi svedkov, 
doplnený oficiálnou registráciou a uschovaním v archívoch, spravovaných kňazmi, a do-
kument, spísaný súkromnou osobou, prípadne i opatrený podpismi svedkov, avšak bez ná-
slednej registrácie a uloženia v spomenutom archíve. Bližšie pozri: LIPPERT, S. Einführung 
in die altägyptische Rechtsgeschichte. Berlin: Lit Verlag, 2012, s. 138–140. Aristoteles vo 
svojom diele Politika píše o tom, že v jeho dobe existovali vo všetkých civilizovaných ob-
ciach verejní úradníci, poverení spisovaním listín pre občanov. Takáto listina obsahovala 
na začiatku dátum, potom meno úradníka, ktorý ju spísal, nasledovalo prehlásenie strán 
o právnom úkone a na záver sa doplnili podpisy. Listiny zostávali u úradníka, ktorý ich 
spísal, boli zviazané v jednom zväzku, a to v časovom poradí, v ktorom vznikli. Strany 
mohli úradníka požiadať o vydanie kópie dokumentu. Porovnaj: BRÁZDA, J., BÉBR, R., 
ŠIMEK, P. Notářství, jeho vývoj, organizace a pravomoc, s. 8. 
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prostredníctvom možno vymedziť históriu notárstva ako históriu precho-
du od listiny súkromnej ku kategórii listiny verejnej,10 vznikajúcej prostred-
níctvom verejnej osoby, ktorej intervencia v podobe skúmania a zapisovania 
vôle zúčastnených subjektov zvyšuje dôveryhodnosť daného dokumentu.11  

1.2.1 Prvá etapa vývoja latinského notárstva – rímski tabelliones12 
Na úvod pojednania o genéze notárskeho stavu na území antického Ríma je 
korektné poukázať na notorietu, že písomná forma právnych úkonov nebo-
 10 Verejná listina (instrumenta publica) je dokument, obsahujúci dôkaz o svojej správnos-

ti, ktorý činí zbytočným akékoľvek skúmanie jeho pravosti. Verejná osoba, ktorá pôsobí 
pri vytvorení tohto dokumentu, je zárukou toho, že inštrument je zrealizovaný v súlade 
so zákonom. Ostatné inštrumenty, ktoré nepochádzajú z činnosti verejných osôb a ktoré 
preto nemajú dôkaz o svojej pravosti sú súkromnými inštrumentmi (instrumenta privata). 
Porovnaj: MEYER, E. A. Legitimacy and Law in the Roman World: Tabulae in Roman Belief 
and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, s. 65.

 11 KOVÁČIKOVÁ, J. Notárstvo v starovekom Ríme a jeho právna kontinuita v nástupníckych 
krajinách. In Acta Iuridica Olomucensia, Supplementum 3: Recepce římského práva v Evro-
pě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 83. Je dôležité poznamenať, že do 
dnešného dňa neexistujú presné informácie, ktoré by dokladali a vysvetľovali všetky atri-
búty činnosti pisárskych profesionálov v predrímskom období, preto závery o ich prínose 
pre vývoj notárskeho stavu naďalej zostávajú zväčša v neoficiálnej rovine. Pondé však po-
ukazuje na prepojenia medzi macedónskou, helenistickou a egyptskou kultúrou v období 
pred a po vláde Alexandra Veľkého, ktoré doposiaľ neboli detailne preskúmané. Jeden zo 
základných prameňov gréckeho práva totiž predstavujú papyrusové dokumenty, ktoré boli 
nájdené najmä na území dnešného Egypta. Autor poukazuje na silný grécky vplyv vo vede 
a filozofii práva, pričom naznačuje, že je často zatienený technickejším a systematickým 
rímskym právom. Bližšie k diskusii ohľadom helenistickému vplyvu vo vývoji inštitútu 
notárstva pozri: PONDÉ, E. B. Origen e Historia del Notariado. Buenos Aires: Ediciones 
Depalma, 1967, s. 24–30.

 12 Za účelom prehľadnosti sme sa historickoprávnu analýzu skúmaného inštitútu rozhodli 
realizovať s ohľadom na jednotlivé etapy jeho vývoja. Tie sú dané rozličnými spoločenský-
mi, historickými a právnymi okolnosťami vývoja ľudskej spoločnosti. Podobnú etapizáciu 
zvolili i autori porovnávacej štúdie s názvom Notářství, jeho vývoj, organizace a pravomoc, 
ktorí však s ohľadom na spoločenské a politické pozadie vzniku daného diela pridali ešte 
jednu etapu vývoja notárstva, ovplyvnenú nahradením notárstva latinského typu tzv. štát-
nym notárstvom. Porovnaj: BRÁZDA, J., BÉBR, R., ŠIMEK, P. Notářství, jeho vývoj, organi-
zace a pravomoc, s. 61–64. K štátnemu notárstvu bližšie pozri: NEMEC, R. Štátne notárstvo 
a otázka kontinuity vývoja právnej úpravy notárstva v Československu. In Vybrané problé-
my právních dějin 3. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 19–30; NEMEC, R. Štátne notárstvo 
a vývoj právnej úpravy notárstva v Československu v rokoch 1951–1964. In Bratislavské 
právnické fórum 2013. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
2013, s. 1749–1757; NEMEC, R. Začiatky premeny československého notárstva – zákon 
č. 201/1949 Zb. o notárstve. In 1. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdokto-
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la medzi Rimanmi veľmi rozšírená,13 na rozdiel od praxe antického Grécka.14 
Rimania dávali jednoznačne prednosť ústnej forme právnych úkonov,15 kto-
rých platnosť bola dokazovaná pomocou svedectva osôb zúčastnených na 
danom úkone.16 V dôsledku územnej expanzie vstrebalo rímske právo via-
ceré inštitúty helenistickej kultúry i orientálnych civilizácii a pod vplyvom 
právnych poriadkov východných národov sa i v Ríme postupne udomácňuje 
trieda ľudí, ktorých poslaním bolo práve spisovanie a uchovávanie dôležitých 
listín, ako napr. kontraktov a testamentov.17 Pisárskej profesii sa v Ríme ve-
novalo viacero osôb, resp. pramene dokladujú široký výpočet označení osôb, 
vykonávajúcich túto činnosť – scribae, librarii, argentarii.18 

randů oboru právní historie a římského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 194–
206. 

 13 Existovala skupina nominátnych literárnych kontraktov, ktorých konštitutívnym prv-
kom bol okamih zápisu do účtovných kníh oboma zúčastnenými subjektmi. Bližšie pozri: 
BUCK LER, W. H. The Origin and History of Contract in Roman Law: Down to the End of 
the Republican Period. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, s. 132.

 14 Právnik Gaius si bol vedomý existencie gréckych písomných zmlúv, kontrastujúcich s rím-
skymi kontraktmi, uzavretými ústnou formou: Gai. Inst. 3, 134: Praeterea litterarum obli-
gatio fieri uidetur chirografis et syngrafis, id est, si quis debere se aut daturum se scribat, ita 
scilicet, si eo nomine stipulatio non fiat. quod genus obligationis proprium peregrinorum est. 

 15 Absencia písomnej formy pri vzniku kontraktov požaduje vysvetlenie: stipulatio, ako pô-
vodný spôsob uzavretia záväzku, sa zaužívala v čase, keď písomná forma uzavretia záväzku 
nebola rozšírená. Zvyk pri pohľade na stipulatio, ako spočiatku na jediný spôsob vzniku 
kontraktu, bol tak hlboko zakorenený, že ostatné spôsoby vznikli skôr ako výnimky alebo 
odchýlky od nej, a to iba vtedy, ak stipulatio bolo zjavne nevhodné. Myšlienka vytvorenia 
nového typu zmluvy, definovanej formou, ktorá by mohla byť použitá vo všetkých situá-
ciách, kde by stipulatio použité byť mohlo (ako alternatívna možnosť vzniku), ako aj tam, 
kde by použité byť nemohlo (ako jediná možnosť vzniku), rímskych právnikov nenapadla. 
Porovnaj: LENHARTOVÁ, K. K vybraným príčinám zmien rímskych kontraktov. In Míľ-
niky práva v stredoeurópskom priestore 2013. I. časť. Bratislava: Univerzita Komenského 
v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, s. 18. 

 16 Charakteristickou črtou rímskeho práva (i v klasickom období) bola prítomnosť predpísa-
ného počtu svedkov (najčastejšie 5 až 7) v závislosti od formy právneho úkonu. Z uvedené-
ho dôvodu dlhú dobu neexistovala potreba oficiálneho potvrdzovania písomného zázna-
mu o nejakom právnom úkone. Porovnaj: SKŘEJPEK, M. Notáři a notářství v antickém 
Římě I. In Ad notam. 2009, roč. 15, č. 6, s. 228.

 17 KOVÁČIKOVÁ, J. Notárstvo v starovekom Ríme a jeho právna kontinuita v nástupníckych 
krajinách, s. 85–86. K orientálnemu vplyvu na vývoj inštitútu notárstva bližšie pozri: AME-
LOTTI, M. Notariat und Urkundenwesen zur Zeit des Prinzipats. In Aufstieg und Nieder-
gang der römischen Welt. 1980, Vol. II, No. 13, s. 396–397.

 18 Presnejší výpočet označení osôb, ktoré vykonávali pisárske funkcie je však omnoho šir-
ší: cursor, cancelarius, amanuesnsis, grapharius, diastoleus, pragmaticus, cornicularis, lo-
gographus, referendarius, censualis, exceptor, epistolarius a ďalšie. Porovnaj: BRÁZDA, J., 
BÉBR, R., ŠIMEK, P. Notářství, jeho vývoj, organizace a pravomoc, s. 10.
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V poslednom storočí rímskej republiky boli vytvorené rýchlopisecké 
značky s názvom notae Tironiane19 (zjednodušene notae), ktoré nahrádzali 
slová v ich bežnom používaní. Pisár, ktorý si osvojil túto novú formu rých-
lopisu, sa označoval notarius.20 Pôvodne bol teda notárom ten, kto rýchlopi-
som zapisoval diktované slovo pomocou rýchlopiseckých značiek, najmä pri 
súdnych a iných konaniach a podobných príležitostiach. Neskôr bol titulom 
notarius označovaný takmer výlučne pisár, ktorý sprevádzal vysokých vlád-
nych úradníkov, medzi ktorých patrili okrem iných aj správcovia provincií 
a cisárski sekretári.21 

Za predchodcov moderných notárov sú však považovaní iní profesioná-
li, ktorí sa regrutovali z amatérskych pisárov v dôsledku potreby zvýšenia 
vierohodnosti dokumentov. Pramene rímskeho práva zmieňujú pre tieto 
osoby označenie tabelliones.22 Podľa Bergera boli tabelliones profesionálny-
 19 Názov notae Tironianae nesú tieto rýchlopisecké značky po Marcovi Tulliovi Tirovi, pre-

pustencovi Marca Tullia Ciceróna. Nielenže neexistuje žiadny dôkaz o tom, že tieto značky 
vymyslel práve Tiro, ale historik Cassius Dio dokonca uvádza, že ich zaviedol Augustov 
spolupracovník Maecenatus, z čoho by bolo možné vyvodiť, že boli etruského pôvodu. 
Cassiova zmienka je však ojedinelá, pričom navyše existuje ešte správa gréckeho spiso-
vateľa Plutarcha, ktorý v životopise Cata mladšieho v súvislosti s jeho rečou, týkajúcou sa 
potrestania účastníkov Catilinovho sprisahania uvádza, že si o nej Cicero robil poznámky. 
Je preto veľmi pravdepodobné, že Tiro pri zaznamenávaní Cicerónových rečí na súde iba 
nasledoval svojho pána. Bolo totiž bežnou praxou bohatých Rimanov, že mali otrokov, 
ktorí boli schopní zaznamenávať písomne všetko, čo ich pán potreboval a pokladal za ne-
vyhnutné. Porovnaj: SKŘEJPEK, M. Notáři a notářství v antickém Římě I., s. 229.

 20 Niektorí starší autori odvodzovali slovo notarius od hebrejského slova natar. Rimania však 
v období vzniku slova notarius nemali s Hebrejmi styky a slovo notarius vytvorili zo slova 
nota, ktoré má spoločný koreň s gréckym kmeňom (g)nói. Porovnaj: ŠEDIVA, V. O no-
tářství u Římanův a jeho dalším vývoji v Itálii. In Ad notam. 1996, roč. 2, č. 1, s. 16.

 21 V domináte bol súčasťou cisárskej kancelárie i dôverný sekretariát cisára, označovaný ako 
schola notarorum, na čele ktorého stál primicerius notariorum. Jeho zástupca mal titul tribu-
nus et notarius. Obaja patrili medzi najvyšších predstaviteľov štátu. Porovnaj: BERGER, A. 
Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia: The American Philosophical Society, 
1991, s. 599.

 22 Ulp. D. 48, 19, 9, 4: Nonnumquam non advocationibus cui interdicitur, sed foro. Plus est 
autem foro quam advocationibus interdicere, si quidem huic omnino forensibus negotiis ac-
commodare se non permittatur. Solet autem ita vel iuris studiosis interdici vel advocatis vel 
tabellionibus sive pragmaticis. Okrem tabelliones sa v prameňoch rímskeho práva môže-
me stretnúť i s ďalšou skupinou profesionálov, ktorí sa venovali pisárskej činnosti, tzv. 
tabularii: Ulp. D. 48, 19, 9, 4: Proinde et si custodiam tabularum aedituus vel tabularius 
suscepit, dicendum est teneri eum interdicto. Tabularius bol verejnoprávny orgán, vyko-
návajúci špecifické funkcie vo fiškálnej správe, ktorý bol prevažne zodpovedný za správu 
daní a úschovu daňových dokumentov. Časom sa tabularii stali uschovávateľmi súkrom-
ných i súdnych dokumentov. Taktiež vystupovali ako provinčná a municipiálna pokladňa, 
archív a uschovávateľ verejných záznamov. Porovnaj: MALAVET, P. Counsel for the Situ-
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mi súkromnými pisármi, ktorých úlohou bolo spisovať za prítomnosti sved-
kov dokumenty pre súkromné osoby. Tabelliones pomáhali pri listinnom za-
znamenávaní dôležitých úkonov, pokiaľ listina pristupovala v nejakej, zväč-
ša sprievodnej, funkcii k samotnému právnemu úkonu, najmä k testamentu 
a významným právnym úkonom inter vivos. Dôležitý posun spočíva v tom, 
že tabelliones neboli štátnymi úradníkmi, ale vykonávali zárobkovú činnosť, 
ktorej výkon bol sprevádzaný aspoň primitívnou znalosťou práva.23 

Tabellio bol teda v klasickom období vývoja rímskeho právneho poriadku 
akýmsi technickým odborníkom na spisovanie listín, ktoré mali výlučne sú-
kromný charakter. Od vlády cisára Konštantína však boli dokumenty vyho-
tovené tabelliónmi považované za autentické záznamy transakcií, a to až kým 
nebol preukázaný opak.24 V justiniánskom období vývoja rímskeho práv-
neho poriadku sa stal tabellionát natoľko rozšírený, že cisár Justinián mu-
sel upraviť pravidlá činnosti tabelliónov prostredníctvom viacerých predpi-
sov – podstatné sú najmä tri novellae constitutiones: Nov. 44 (r. 536), Nov. 47 
(r. 537) a Nov. 73 (r. 538).25 Legislatívne zásahy cisára Justiniána mali veľký 
vplyv na charakter skúmaného inštitútu, ktorý nadobúda kontúry konceso-
vanej živnosti.26 

ation: The Latin Notary, A Historical and Comprative Model, s. 409. Oba zmienené výrazy 
mali v predjustiniánskom období rôzny význam, aj keď vychádzajú z rovnakého slovného 
základu: doska (tabula), resp. doštička (tabella), teda podklad, na ktorý sa písalo, kým ho 
nenahradil papyrus alebo pergamen. Porovnaj: BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of 
Roman Law, s. 727–728.

 23 PFAFF, I. Tabellio und Tabularius. Ein Beitrag zur Lehre von den römischen Urkundsperso-
nen. Viedeň: Manz, 1905, s. 33.

 24 CT 9, 19, 1 = CI 9, 22, 21: Nec vero is, qui ante fuerit tabellio, ad eludendam quaestionem 
super his, quae ante conscripsit, factus decurio defendi hac poterit dignitate, quoniam scrip-
turae veritas, si res poposcerit, per ipsum debet probari auctorem. Nov. 44, 1, pr.: nos au-
tem credimus oportere universis auxiliari et communem in omnibus facere legem, quatenus 
praepositis operi tabellionum ipsis per se omnibus modis iniungatur documentum, et dum 
dimittitur intersint, et non aliter imponatur chartae completio nisi haec gerantur: ut habeant 
unde sciant negotium et interrogati a iudicibus possint quae sunt subsecuta cognoscere et res-
pondere, maxime quando litteras sunt ignorantes qui haec iniungunt, quibus facilis est et 
inconvincibilis denegatio horum quae pro veritate secuta sunt.

 25 BAADE, H.W. The Education and Qualification of Civil Lawyers in Historical Perspective: 
From Jurists and Orators to Avocates, Procurators and Notaries. In CAIRNS, J., ROBIN-
SON, O. (eds.) Critical Studies in Ancient Law, Comparative Law & Legal History. Essays in 
honour of Alan Watson. Oxford & Portland: Hart Publishing, 2001, s. 218.

 26 Justinián zaviedol povinnosť pre každého tabellia získať oficiálne povolenie na vykoná-
vanie činnosti (autoritas). Regulovaná bola aj výška poplatkov, ktoré notári vyrubovali za 
svoje služby. Bližšie pozri: PFAFF, I. Tabellio und Tabularius. Ein Beitrag zur Lehre von den 
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Vzhľadom na to, že tabelliones spisovali právne dokumenty v mene súk-
romných osôb a poskytovali i právne rady, museli dodržiavať striktné pra-
vidlá týkajúce sa spisovania dokumentov, ktoré im ukladal corpus iuris.27 
Môžu byť teda právom označení za priamych predchodcov moderných notá-
rov. Najvýznamnejším faktorom, podporujúcim tento záver, je rozdiel medzi 
 tabelliones a všeobecnými právnymi profesionálmi. Zatiaľ čo právnici dávali 
klientom rady ohľadom ich právnych problémov, tabelliones im asistovali pri 
spisovaní právnych dokumentov.28 Takýmto spôsobom sa vo vnútri systému 
právnických profesionálov špecializoval odborník na spisovanie právnych 
úkonov. Jedinou prekážkou toho, aby sme mohli týchto rímskych odborní-
kov označiť za notárov v pravom slova zmysle je skutočnosť, že nemali prá-
vomoc osvedčiť pravosť dokumentu: napriek tomu, že samotný zákonodar-
ca označoval dokumenty, ktorí títo profesionáli vyhotovovali, za instrumena 
publica, forensia, publice confecta,29 nemali tieto listiny charakter verejný, t. j. 
nedávali dôkaz o svojom obsahu. V prípade sporu ohľadom pravosti takého-
to dokumentu preto museli byť potvrdené svedkami alebo porovnaním pod-

römischen Urkundspersonen, s. 33; AMELOTTI, M. Notariat und Urkundenwesen zur Zeit 
des Prinzipats, s. 397 a nasl.

 27 Justiniánove zákonodarstvo zaviedlo pravidlo, že tabelliones majú povinne spisovať zápis-
nice z transakcií, označované ako scheda (poznámky, reflektujúce dohodu, ku ktorej chceli 
strany dospieť), ktorá bola následne prepísaná ako čistopis. Táto načisto prepísaná listina 
(completio, charta pura, mundum) bola následne podpísaná účastníkmi, opatrená pečaťou 
tabellia a odovzdaná stranám. Požadované boli výslovná rogatio tabellionis atque testioum, 
podpis účastníkov, neskôr i svedkov a tabellia, doložka osvedčujúca kontrolu formálnos-
ti, ktorú tabellio pripojil slovami „complevi at absolvi“, pripojenie monogramu, t. j. pre-
pletených začiatočných písmen mena tabellia. Novelou 44 bolo nariadené (avšak len pre 
Konštantínopol), aby tabelliones používali i tzv. protocollum, ktorý mal zamedziť podvrh-
nutiu listín. Menej dôležitou Novelou 47 bolo so zreteľom na indikcie, zavedené cisárom 
Konštantínom v roku 313 nariadené, že v listine mal byť uvedený rok vlády cisára, mená 
úradujúcich konzulov, potom indikcie, mesiac a deň, kedy bola listina spísaná. Porovnaj: 
ŠEDIVA, V. O notářství u Římanův a jeho dalším vývoji v Itálii, s. 16; AMELOTTI, M. No-
tariat und Urkundenwesen zur Zeit des Prinzipats, s. 398 a nasl.

 28 Ulp. D. 48, 19, 9, 4-7: Nonnumquam non advocationibus cui interdicitur, sed foro. Plus est 
autem foro quam advocationibus interdicere, si quidem huic omnino forensibus negotiis ac-
commodare se non permittatur. Solet autem ita vel iuris studiosis interdici vel advocatis vel 
tabellionibus sive pragmaticis. Solet et ita interdici, ne instrumenta omnino forment neve 
libellos concipiant vel testationes consignent. Solet et sic, ne eo loci sedeant, quo in publico 
instrumenta deponuntur, archio [archivo] forte vel grammatophylacio. Solet et sic, ut testa-
menta ne ordinent vel scribant vel signent.

 29 Ulp. D. 48, 19, 9, 6, už citovaný.
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pisov. Ťažkostiam s tým spojeným sa však mohli strany vyhnúť pomocou 
magistrátskej intervencie, známej ako insinuatio.30 

Vývoj v Byzantskej ríši kontinuálne nadviazal na dovtedajšiu prax zalo-
ženú rímskym právom a jeho inštitútmi.31 Rímske notárstvo sa dokázalo 
uchytiť a potvrdiť svoj význam aj po zániku Západorímskej ríše, aj keď v urči-
tej modifi kovanej podobe, s ohľadom na potreby danej doby. Prevláda názor, 
že v tomto období boli označenia tabellio a tabularius používané synonymic-
ky, pričom oba termíny sa vzťahovali na súkromných právnických profesio-
nálov, kvalifi kovaných v písaní, od ktorých sa požadovala znalosť rímskeho 
práva a ktorých úlohou bolo zaznamenávanie právnych úkonov, pričom mali 
dodržiavať predpísané formuláre písomných právnych dokumentov.32 

 30 Instinuatio je proces, v rámci ktorého sa strany dostavili pred magistráta, ktorému bola zve-
rená autorizácia listín (ius actorum) a predložili mu dokument, ktorý spísal tabellio. Pred 
kompetentným úradníkom bola listina prečítaná. Ak v nej bola dodržaná zákonná forma, 
magistrát potvrdil svojím podpisom originál listiny a nariadil, aby bol ad acta uložený vo 
verejných záznamoch. Dokument sa tak stal verejnou listinou. Porovnaj: MALAVET, P. 
Counsel for the Situation: The Latin Notary, A Historical and Comprative Model, s. 411; 
AGNATI, U. Constantino abolisce la privata testatio (C.Th 2, 4, 2). In Theoria e storia del 
diritto privato. 2012, Vol. 5, No. 5, s. 1–118. Bližšie k činnosti magistrátov pozri: ŠURKA-
LA, J. Žaloby in factum conceptae ako nástroj na dosiahnutie spravodlivosti v rímskom 
prétorskom práve. In Acta Iuridica Olomucensia. 2016, roč. 11, č. 3, s. 121–129; ŠURKA-
LA, J. Ratio naturalis ako legitimizačný faktor právotvornej a právnoaplikačnej činnosti 
prétora. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015. Bratislava: Univerzita Komen-
ského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015, s. 511–517.

 31 Bližšie ku kontinuite štátnosti Byzantskej ríše pozri: SOMBATI, J. Latinské cisárstvo v Kon-
štantínopole – otázka kontinuity byzantskej štátnosti. In 2. česko-slovenské stretnutie dok-
torandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva. Bratislava: Atticum, 
2014. s. 146–141.

 32 V súvislosti so základnou činnosťou byzantského notára, t. j. vyhotovovaním listín, vy-
vstáva otázka, či je jeho účasť na právnom úkone obligatórna alebo či býva k spisovaniu 
listín len fakultatívne pozývaný, pretože právny poriadok jeho účasť odporúča, prípad-
ne s intervenciou notára počíta ako s obvyklou. Pod helenistickým vplyvom mala listina 
v Byzancii omnoho väčší význam než v rímskom práve. Už z konštitúcií rímskych cisárov 
i zo samotnej Justiniánskej kodifikácie je zrejmé úsilie zdôrazniť rozdielne rímske pred-
stavy o záväznosti napríklad konsenzuálnych kontraktov a naočkovať ich do byzantského 
právneho vedomia, čo sa však nikdy nepodarilo. O to prekvapivejšie je, že povinnú formu 
notárskej listiny pozná byzantské právo len ako výnimku zo zásady ľubovoľného pisára 
listiny, a prípadov povinnej účasti notára je v prameňoch naozaj málo. Zákonník Ekloga, 
prvá kodifikácia po justiniánskom zákonodarstve, síce v niektorých ustanoveniach poža-
duje písomnosť, ale o povinnej účasti notára sa nezmieňuje. Bolo však prirodzené, že v prí-
pade vysokých hodnostárov bolo spisovanie dôležitých dotálnych dokumentov zverované 
notárom. Významne, avšak len miestne obmedzene a časovo prechodne, zasiahla do tejto 
problematiky cisárovná Irena s Novelou 27, ktorá pre hlavné mesto stanovila zásadu pí-
somnosti pre niektoré bežné úkony: kto vedel písať, mal spísať celý dokument sám a sved-
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1.2.2  Druhá etapa vývoja latinského notárstva – stredoveká 
publica fi des

Sťahovanie národov vedúce k vpádu germánskych kmeňov, spôsobujúceho 
zánik Západorímskej ríše a následné vytváranie germánskych kráľovstiev 
na jej pôde, malo za následok vytvorenie zložitého právneho stavu. Rímske 
právo kolidovalo s obyčajovým právom okupanta, v dôsledku čoho vznik-
la v práve platnom na tomto území určitá dichotómia.33 Konglomerát kul-
túr a pluralita národov pod germánskou nadvládou a z toho vyplývajúca 
zmätočnosť a neusporiadanosť právnych vzťahov, viedli k presadeniu prin-
cípu personality, ktorého rezultátom bolo zachovanie materiálnej kontinuity 
rímskeho práva vo vzťahu k podriadenému rímskemu etniku.34 Tento vývoj 
možno pozorovať i na skúmanom inštitúte, ktorý bol po zániku Západorím-
skej ríše recipovaný z právnej úpravy neskorého cisárstva.35 Významným či-

kovia sa spolu s ním na dokument podpísali. Ďalej uvádza, že je zvykom, aby svadobné 
a iné zmluvy špeciálne spísali notári. Táto novela predpokladala účasť notára, aj keď bol 
konajúci negramotný – podpísal sa krížikom a text napísal notár alebo písma znalý svedok. 
Podobne by sme mohli pokračovať zákonodarstvom Leva VI., ktorý s účasťou notára počí-
ta len fakultatívne. Možno teda konštatovať, že byzantský právny poriadok pozná notársku 
listinu len ako fakultatívnu alebo subsidiárnu písomnosť, ak je vôbec písomná forma pred-
písaná. K vývoju inštitútu v Byzantskom zákonodarstve bližšie pozri: KOVÁČIKOVÁ, J. 
Kontinuita rímskeho notárstva a jeho vývoj v práve Byzantskej ríše. In 2. česko-slovenské 
stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva. Bratisla-
va: Atticum, 2014. s. 113–126; CVETLER, J. K notářům v Byzanci. In Právny obzor. 1972, 
roč. 55, č. 8, s. 739–757.

 33 K interakcii rímskoprávnych prameňov a germánskeho obyčajového práva bližšie pozri: 
GREGOR, M. Personálna pôsobnosť zákonov v barbarských kráľovstvách a rímske právo. 
In Nová Európa – výzvy a očakávania: Personálna pôsobnosť rímskeho a kánonického prá-
va a jej presahy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 66–77; GREGOR, M. Leges Roman-
ae Barbarorum: Zmeny v ochrane subjektívnych práv v rámci stretu právnych kultúr. In 
Bratislavské právnické fórum 2016: Ochrana subjektívnych práv v kontexte stretu právnych 
kultúr. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016, s. 20–26.

 34 K princípu personality v rímskom práve bližšie pozri: ŠURKALA, J. Personálna pôsobnosť 
ius gentium a ius civile a ich vzájomné presahy. In Nová Európa – výzvy a očakávania: Per-
sonálna pôsobnosť rímskeho a kánonického práva a jej presahy. Bratislava: Wolters Kluwer, 
2016, s. 51–65.

 35 Z odbornej literatúry, pojednávajúcej o dejinách notárstva v ranom stredoveku možno 
vyabstrahovať niekoľko hypotéz, týkajúcich sa vývoja notárstva v tomto období: prvá 
hypotéza odvodzuje inštitút priamo od rímskych tabelliones. Táto hypotéza sa mnohým 
autorom javí ako najpresvedčivejšia. Porovnaj: AMELOTTI, M. Notariat und Urkunde-
nwesen zur Zeit des Prinzipats, s. 386 a nasl.; BRÁZDA, J., BÉBR, R., ŠIMEK, P. Notářství, 
jeho vývoj, organizace a pravomoc, s. 12; READY, N. P. Brooke’s Notary. London: Sweet & 
Maxwell, s. 9 a nasl. Druhá hypotéza datuje jeho genézu do franskej epochy – franskí králi, 
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niteľom, ktorý podmienil pokračovanie kontinuálneho vývoja rímskeho ta-
bellionátu v nástupníckych štátoch Západorímskej ríše bola skutočnosť, že 
išlo o inštitút, ktorý dovtedy nemal v práve barbarských národov žiadnu pa-
ralelu.36 

V období raného stredoveku bola činnosť notárov sústredená na spiso-
vanie písomných dokumentov o právnych úkonoch, sledujúc pritom tradič-
né rímske vzory, ktoré ovplyvnili i germánske zákonníky prijímané kráľov-
stvami na území Itálie.37 Tieto listiny však mali naďalej súkromný charakter. 
Od 8. storočia sa popri kráľovských notároch (notarii imperatoris) a pisároch 
(tabelliones) stretávame tiež s notármi, ktorí boli využívaní kráľovskými ko-
misármi (missi) ako súdni pisári pre verejné súdy (placita).38 S týmto súvisí 
skutočnosť, že notári v tomto období preberali sudcovské úlohy – v niekto-
rých prípadoch boli zvolenými prísažnými (judex et notarius domini impera-
toris).39 Takéto zlievanie notárskych činností, viažucich sa historicky na rím-
skych tabelliones, spolu so sudcovskou činnosťou bolo pre ranú stredovekú 
germánsku legislatívu typické. 

ktorí vládli v Hornej Itálii od r. 774 mali svoju špeciálnu dvorskú kanceláriu, ku ktorej 
prináležali tiež notári, označovaní ako notarii imperatoris. Nemožno však opomenúť ani 
longobardské právo (lex Rotharis), v ktorom sa taktiež stretávame s kráľovskými notármi, 
ktorí boli úradníkmi kráľovskej kancelárie. Ako osobní pisári longobardských kráľov bolo 
primárnou úlohou kráľovských notárov pripravovať kráľovské dokumenty. Dokonca i niž-
šie longobardské kniežatá mali svoje kancelárie s notármi, ktorých si samy vybrali. Bližšie 
pozri: BRUNDAGE, J. A. The Medieval Origins of the Legal Profession. Chicago: Chicago 
University Press, 2008, s. 46 a nasl. Tretia hypotéza opiera vznik notárstva latinského typu 
o inštitúty cirkevných notárstiev, ktoré sa ujali v rímskej cirkvi na začiatku 3. storočia. Cir-
kevní notári boli dosadzovaní spomedzi klerikov a ich pôvodnou úlohou bolo zaznamená-
vať činy mučeníkov (acta martyrium). Prirodzeným vývojom sa postupne začali zaoberať 
aj spisovaním súkromných listín. Porovnaj: BRUNDAGE, J. A. The Medieval Origins of the 
Legal Profession, s. 211–214. 

 36 KOVÁČIKOVÁ, J. Notárstvo v starovekom Ríme a jeho právna kontinuita v nástupníckych 
krajinách, s. 88.

 37 Neskoroantická prax bola prevzatá i prvým germánskym kráľovstvom na území Itálie. 
Svedčí o tom najmä spis Cassiodora, sekretára kráľa Teodoricha, s názvom Variarum 
epistolarum libri XII, kde boli predovšetkým do 6. a 7. kapitoly zahrnuté rôzne formu-
láre. Obdobnú zbierku s názvom Formulae Visigothici, obsahujúcu 46 formulárov, máme 
tiež z vizogótskeho prostredia. Bližšie pozri: RADDING, Ch. The Origins of Medieval Ju-
risprudence: Pavia and Bologna, 850 – 1150. New Haven: Yale University Press, 1988, s. 23 
a nasl.

 38 BRUNDAGE, J. A. The Medieval Origins of the Legal Profession, s. 211–214.
 39 RADDING, Ch. The Origins of Medieval Jurisprudence: Pavia and Bologna, 850 – 1150, 

s. 46.
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V 13. storočí kulminoval rozvoj esenciálnych notárskych právomocí a no-
tár získal autentifi kačnú právomoc. Tento proces však bol postupný – vychá-
dzajúc z rímskoprávneho inštitútu insinuatio, bol najprv verejný dokument 
vytváraný na základe súdneho procesu, t. j. autentifi kačnou právomocou dis-
ponoval výlučne štát; postupom času však súdny prvok odpadol a notár sa 
stal súkromným činiteľom, ktorému bola zverená publica fi des.40 Kontúry 
pravého právneho profesionalizmu nadobudlo stredoveké notárstvo v súvis-
losti s oživeným štúdiom rímskeho práva na talianskych univerzitách, kto-
rého súčasťou bolo i štúdium notárstva, tzv. ars notariae. Defi nitívny míľnik 
v rozvoji notárstva latinského typu predstavuje vznik Scuola di Notariato na 
univerzite v Bologni v roku 1228, na ktorej bolo možné získať titul doktor 
notárskeho umenia.41 Vznik notárskej školy predstavuje záver procesu profe-
sionalizácie notárskeho stavu, ktorý začali rímski tabelliones.42

„Bolonézania“ vytvorili striktne formalizovaný notársky dokument: no-
tár najprv na mieste samom spísal protokol – imbreviatúru, ktorá musela 
obsahovať žiadosť účastníkov o notársku intervenciu, ako aj všetky podstat-
né okolnosti právneho úkonu, ďalej musela byť vlastnoručne spísaná notá-
rom za prítomnosti svedkov a účastníkov, neskôr notárom aspoň diktovaná 
a prečítaná. Úradná kniha notára bola vlastne zbierkou imbreviatúr.43 Už nie 
účastníci právneho úkonu, ale samotný notár bol považovaný za vystavova-
teľa listiny, pričom on sám listinu podpisoval. Takýmto spôsobom získava-
jú notárske listiny v 13. storočí nielen atribút vierohodnosti, ale i vykonateľ-
nosti (instrumenta guarentigiata).44 Toto obdobie nazývame klasickou dobou 
notárskeho inštrumentu.

 40 PONDÉ, E. B. Origen e Historia del Notariado, s. 136–138. Panuje presvedčenie, že túto 
právomoc získali notári podľa vzoru cirkevných notárov, ktorí mohli na základe cirkevné-
ho splnomocnenia autentifikovať skutky mučeníkov, ktoré neskôr slúžili ako podklad pre 
ich kanonizáciu. Bližšie pozri: PONDÉ, E. B. Origen e Historia del Notariado, s. 142–146.

 41 Medzi najvýznamnejších predstaviteľov notárskeho stavu v tomto období patrí právnik Ir-
nenius, ktorý napísal prvý veľký Formularium tabellionum a obzvlášť Ronadino de’Passag-
geri, ktorý je autorom známeho diela s názvom Summa Artis Notariae. Ronaldino, ktorý 
je právnymi historikmi označovaný za otca moderného notárstva, v tomto diele používa 
pojem notarius i pojem tabellio, čo indikuje, že termíny sa stali synonymami. Porovnaj: 
MALAVET, P. Counsel for the Situation: The Latin Notary, A Historical and Comprative 
Model, s. 418.

 42 MALAVET, P. Counsel for the Situation: The Latin Notary, A Historical and Comprative 
Model, s. 418.

 43 PONDÉ, E. B. Origen e Historia del Notariado, s. 548.
 44 ENGELMANN, A. et al. History of Continental Civil Procedure. Boston: Little Brown & Co., 

1927, s. 499.
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1.2.3  Tretia etapa vývoja latinského notárstva –inštitucionalizácia 
notárskeho stavu

Na stredovekých základoch pretrvalo notárstvo v Európe až do obdobia Veľ-
kej francúzskej revolúcie, pod vplyvom ktorej prešiel inštitút kontinentálne-
ho notárstva po dlhej dobe zásadnejšími zmenami.45 Nová úprava notárstva 
bola prijatá zákonom zo 16. marca 1803.46 Tento právny predpis priniesol dô-
slednú legislatívnu úpravu notárskej činnosti, integrujúcu dlhodobo zacho-
vávanú prax a eliminujúcu doposiaľ neregulované oblasti. V článku 1 úvod-
ného titulu uvedeného zákona sa objavuje defi nícia notárov ako „verejných 
funkcionárov, ktorých úlohou je prijímať všetky akty a zmluvy, ktorým strany 
musia alebo chcú dať autentický charakter verejnej listiny, a zároveň garanto-
vať dátum ich uzatvorenia, držať ich v úschove a vydávať o nich kópie a osved-
čenia“.47 Takéto vymedzenie notárstva latinského typu je z historickoprávnej 
perspektívny veľmi dôležité, pretože notárska profesia tým bola vďaka svojej 
kvázi verejnej funkcii výslovne diferencovaná nielen od iných slobodných 
povolaní a právnických profesií, ale aj štátnych úradov. 

Zákon ďalej kodifi koval činnosti, úlohy a funkcie, ktoré boli nezlučiteľné 
s notárskou činnosťou – notárska prax bola absolútne nekompatibilná s čin-
nosťou sudcu alebo akéhokoľvek súdneho funkcionára.48 Ďalej došlo k jed-
noznačnému vymedzeniu rozdielu medzi súdnymi a notárskymi verejnými 
listinami. Zákon kodifi koval a systematizoval predchádzajúcu prax, ktorá za-
viedla špecifi ckú formu notárskeho inštrumentu a deklaroval, že notárska 
pečať dáva dokumentom status dôveryhodnosti a platí kdekoľvek v krajine. 
Francúzi taktiež zaviedli systém dvoch typov notárskeho dokumentu: ori-
ginál zápisnice (minute) podpísaný notárom, ktorý musel notár uschovávať 
a mohol z neho vydávať len kópie a brevet, doklad o právnom úkone, ktorý 

 45 I vývoj notárstva na území Francúzska bol ovplyvnený rímskym a cirkevným právom, pri-
čom nemožno podceňovať ani veľký vplyv severotalianskych univerzít. Francúzsko malo 
bohatú legislatívu v oblasti notárstva – okrem Kapitulárií Karola Veľkého možno spome-
núť i normotvorbu Ľudovíta Svätého, ktorý v roku 1260 zriadil pre obvod mesta Paríž 
60 notárov, ktorí boli oprávnení spisovať a overovať listiny v nesporných veciach. Na túto 
reformu nadviazal Filip IV. okolo r. 1300, ktorý zriadil notárov i v iných mestách. K vývoju 
notárstva na území Francúzska bližšie pozri: BRÁZDA, J., BÉBR, R., ŠIMEK, P. Notářství, 
jeho vývoj, organizace a pravomoc, s. 16 a nasl.

 46 Loi du 25 Ventôse Année XI contenant organisation du notariat. Dostupné na interne-
te: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882738&
categorieLien=id [cit. 2017-01-30].

 47 PONDÉ, E. B. Origen e Historia del Notariado, s. 553.
 48 PONDÉ, E. B. Origen e Historia del Notariado, s. 553.
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notár doručil stranám.49 Ďalej boli kodifi kované nasledovné pravidlá notár-
skej činnosti: notári museli byť povinne združení v stavovskej komore, mu-
seli mať francúzske občianstvo, byť starší ako 25 rokov veku, zložiť prísahu, 
preukázať svoje morálne predpoklady na výkon činnosti a mať ukončenú vo-
jenskú službu.50 Notárska prax bola limitovaná na pridelenú oblasť, ktorú štát 
určil tak, aby jeden notár pripadal na 6000 obyvateľov. Notársky register zá-
pisníc bol vo výslovnom vlastníctve štátu. Bola stanovená povinná šesťročná 
prax v notárskej kancelárii.51 

Loi 25 Ventose Année XI zostal až do 20. storočia fundamentálnym zákla-
dom francúzskej právnej úpravy notárstva a stal sa podkladom pre moder-
nizáciu existujúcich právnych úprav inštitútu v ostatných krajinách, ktoré si 
osvojili rímske právo a notárstvo latinského typu.52 Na modernú charakteris-
tiku notára tu obsiahnutú nadviazali kodifi kácie v Španielsku (notársky zá-
kon z roku 1862)53 a v Taliansku (notársky zákon z roku 1913).54

1.3  Notárstvo latinského typu vs. notary public
Špecifi cká sústava anglo-amerického práva, jeho obyčajový pôvod, norma-
tívna činnosť súdnictva a osobitný spôsob kontraktácie (princíp voľnosti for-

 49 PONDÉ, E. B. Origen e Historia del Notariado, s. 553.
 50 PONDÉ, E. B. Origen e Historia del Notariado, s. 554. 
 51 PONDÉ, E. B. Origen e Historia del Notariado, s. 554 a nasl.
 52 V tejto súvislosti sa objavujú názory niektorých právnych historikov, že moderné notárstvo 

je esenciálne francúzskym inštitútom. Porovnaj: PLANIOL, M. Civil Law Treatise. Loui-
siana: West Publishing Company, 1959, § 135, s. 81. Kriticky sa k tomuto názoru postavil 
Malavet, ktorý ho označil za „nedomyslené a nesprávne chvastúnstvo“. Malavet zdôrazňuje, 
že Planiol sa vo svojej analýze historického vývoja francúzskeho notárstva nedostatočne 
obmedzuje len na porovnanie jeho vývoja s jeho vývojom v Nemecku a Anglicku, ktoré sa 
však uberali iným smerom ako napríklad Taliansko, Španielsko a Portugalsko. Porovnaj: 
MALAVET, P. Counsel for the Situation: The Latin Notary, A Historical and Comprative 
Model, s. 423. 

 53 Španielsky notársky zákon z roku 1862, ktorý stanovil kvalifikačné predpoklady na výkon 
notárstva, označuje notára ako verejného funkcionára. Ďalej zaviedol povinné členstvo 
španielskych notárov v stavovskej komore a hierarchiu, na základe ktorej mohli byť notári 
povyšovaní. Bližšie pozri: PONDÉ, E. B. Origen e Historia del Notariado, s. 300 a nasl.

 54 Taliansky notársky zákon z roku 1913 rozlišuje podľa francúzskeho vzoru medzi verejným 
dokumentom (zápisnicou), ktorá má byť permanentne uschovaná notárom a dokumen-
tom menšieho významu, ktorý sa doručuje stranám. Stanovil kvalifikačné predpoklady 
na výkon profesie. Notár taktiež získal oprávnenie vystupovať pred súdom v nesporových 
veciach, týkajúcich sa dokumentu, ktorý vyhotovil. Bližšie pozri: PONDÉ, E. B. Origen 
e Historia del Notariado, s. 319 a nasl.
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my právnych úkonov) boli príčinou pre vznik odlišného typu notárstva. Se-
parátny, od kontinentálnych právnych trendov nezávislý55 rozvoj zvykového 
práva na území dnešnej Veľkej Británie znamenal, že notárstvo bolo v Ang-
licku zavedené až v 13. storočí.56 Prví notári prišli do Anglicka z kontinentál-
nej Európy a svoju činnosť vykonávali na základe pápežskej autority. V roku 
1279 prevzal právomoc vymenovať notárov arcibiskup canterburský. V nad-
väznosti na reformáciu preniesol britský parlament v roku 1533 právomoc 
vymenovávať notárov na monarchu.57 Po tom, ako bola právomoc vymeno-
vať notárov zverená kráľovskej korune bol kreovaný tzv. Court of Faculties, 
ktorý je až do dnešného dňa splnomocnený na ustanovovanie notárov.58 Pô-
vodne neboli cirkevné a sekulárne funkcie notárov jednoznačne oddelené, 
avšak akonáhle bol jurisdikčný konfl ikt medzi cirkvou a kráľovskou koru-
nou vyriešený a obchodné záležitosti sa stali komplexnejšími, jednoznačne 
prevládol sekulárny charakter notárstva.59 V roku 1801 bol prijatý Public No-
taries Act, ktorý predstavoval prvý pokus britského parlamentu o reguláciu 
notárskej profesie.60 V rámci vnútroštátnej sféry boli verejní notári povolá-
vaní na dosvedčenie testamentov, dohôd, zmlúv a iných dokumentov.61 Boli 
zavedené nasledovné predpoklady výkonu notárskej činnosti: notári muse-
li dosiahnuť hranicu 21 rokov veku, žiť pokojným životom, konformným 
s doktrínou anglikánskej cirkvi, byť lojálnymi poddanými kráľa a absolvovať 
praktický tréning.62 
 55 Z hľadiska právnej komparatistiky patrí významné miesto i tzv. zmiešaným jurisdikciám, 

t. j. právnym poriadkom štátov, v ktorých kontinentálny a anglo-americký právny systém 
spolupôsobia. Takýto systém zmiešaného práva je vo svetových komparáciách čo do de-
finície a koncepcie relatívne ojedinelý – existuje napr. v Škótsku, Juhoafrickej republike, 
v kanadskej provincii Quebec a v štáte Louisiana. Bližšie pozri: KOVÁČIKOVÁ, J. Rímske 
právo v Škótsku. In Soudobé reflexe římského práva: římské právo v moderních kodifikacích. 
Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014, s. 251–258; LENHARTOVÁ, K. Pozo-
statky rímskeho práva v práve Škótska. In Soudobé reflexe římského práva: římské právo 
v moderních kodifikacích. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014, s. 259–262.

 56 K právnickému stavu v Anglicku bližšie pozri: MLKVÝ, M. Vývoj právnických sta-
vov v Anglicku. In Notárstvo a iné právnické profesie v historickom vývoji. Praha: Leges 
(v  tlači). 

 57 The Ecclesiastical Licences Act z roku 1533 známy aj ako Act Concerning Peter’s Pence and 
Dispensations.

 58 READY, N. P. Brooke’s Notary, s. 15.
 59 READY, N. P. Brooke’s Notary, s. 12–14.
 60 READY, N. P. Brooke’s Notary, s. 8–9.
 61 READY, N. P. Brooke’s Notary, s. 14.
 62 READY, N. P. Brooke’s Notary, s. 15. K vzdelávaniu právnických profesionálov v anglo- 

-americkom právnom systéme bližšie pozri: MLKVÝ, M., ILLÝOVÁ, Z. Vzdelávanie práv-
nikov v stredovekom a novovekom Anglicku. In Školy, osobnosti, polemiky: pocta Ladi-
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Notary public je verejným úradníkom, do ktorého kompetencie prináleží 
najmä overovať a opatrovať úradnou pečaťou zmluvy a iné listy. Z pohľadu 
listín však anglo-americký právny systém nerozoznáva súkromnú a verejnú 
listinu. V rámci dôkazného systému má v konaní pred súdom prednosť „úst-
ne svedectvo“, to znamená, že notár v anglo-americkom systéme nespisuje 
verejné listiny a v prípade sporu musí všetko, čo overil, opäť pod prísahou 
dokazovať pred samotným súdom. Verejný notár nemôže poskytovať právne 
rady, dokonca ani nemusí byť právnikom. 

Vo všeobecnosti teda možno notársku činnosť v tomto právnom systé-
me vymedziť ako spisovanie, potvrdzovanie a overovanie dokumentov, za 
účelom ich autentifi kácie takým spôsobom, aby boli vnútroštátnymi alebo 
medzinárodnými verejnými orgánmi akceptované ako dôkaz o okolnostiach 
v nich obsiahnutých.63 Notár je v anglo-americkom právnom systéme verej-
ným úradníkom, ktorý slúži verejnosti v nesporových veciach.

Notary public nikdy nezískal v anglo-americkom právnom systéme také 
prominentné postavenie ako notár v krajinách kontinentálnej Európy. 
Význam verejných notárov však pobúda nie vo funkciách, ktoré vykonávajú 
v rámci svojho právneho systému, ale najmä v spojení, ktoré poskytujú me-
dzi inštitútmi common law a inštitútmi kontinentálneho práva. To je dôvod 
prečo úrad zostáva naďalej zachovaný aj v systéme, v ktorom predstavuje 
v mnohých ohľadoch netypickú anomáliu.64 

1.4  Záver
Vznik a vývoj inštitútu notárstva nemožno skúmať izolovane, ale je nevy-
hnutné prihliadať i na politické, ekonomické a sociálne pomery spoločnosti, 
v ktorej sa notárstvo vyvíjalo. Vývoj inštitútu notárstva bol všetkými uvede-
ným okolnosťami hlboko ovplyvňovaný a podmienený. Po detailnom práv-
nohistorickom rozbore je nevyhnutné konštatovať, že vývoj inštitútu nebol 
priamočiary. Možno rozlíšiť nasledovné obdobia vývoja inštitútu notárstva 
latinského typu:

Prvá etapa siaha do najstarších dôb, kedy sa objavujú osoby, vykonávajú-
ce pisárske činnosti. Keďže rímske právo svojou praktickosťou zatlačilo do 

slavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno: The European society for history of law, 2017, 
s. 354–369.

 63 READY, N. P. Brooke’s Notary, s. 19.
 64 READY, N. P. Brooke’s Notary, s. 17
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úzadia predchádzajúce právne kultúry, možno len málo konštatovať o vplyve 
hebrejskej, egyptskej či helénskej kultúry na historický vývoj inštitútu v Eu-
rópe. S pravými predchodcami notárskej činnosti sa stretávame až v období 
Rímskej republiky, kedy sa vyprofi lovala osobitná skupina súkromných pro-
fesionálov, podliehajúcich štátnemu dozoru, ktorí ako živnostníci spisovali 
listiny o právnych úkonoch. I keď v činnosti tabelliones absentovala osved-
čovacia právomoc, hlavnou náplňou ich činnosti bolo spisovanie dokumen-
tov v mene súkromných osôb. Záver o tom, že práve tabelliones predstavujú 
prvých predchodcov moderných notárov možno podporiť vymedzením roz-
dielu medzi nimi a predstaviteľmi všeobecnej právnickej profesie, ktorými 
boli jusriconsultus alebo jurisprudentus.65 Zatiaľ čo právnici radili klientom 
ohľadom právnych situácií a problémov, tabelliones im asistovali pri spiso-
vaní právnych dokumentov a žiadostí, adresovaných cisárovi alebo vyšším 
úradníkom. Tým sa vytvorilo slobodné povolanie vo vnútri systému špecia-
lizovaných profesionálov, ktorého vývoj kontinuálne pokračoval v práve By-
zantskej ríše.

Druhú etapu vývoja notárstva latinského typu sprevádza významná kva-
litatívna zmena v období feudalizmu. Táto sa však prejavila postupne: po 
páde Západorímskej ríše sa profesia udomácnila aj v prvých stredovekých 
zákonníkoch. Pôvodne pisári, disponujúci obmedzenými sudcovskými úlo-
hami sa po rímskoprávnom vzore transformovali na súkromných profesio-
nálov. Podstatným míľnikom vo vývoji notárskej profesie je rozvoj vzdela-
nosti na severotalianskych univerzitách v 11. storočí, kde sa v tomto období 
začalo popri štúdiu rímskeho práva študovať i právo notárske. Na univerzite 
v Bologni bolo koncipované učenie o listinách – vzniká nový notársky in-
štrument, ktorým je verejná listina, majúca vierohodný charakter. 

Tretia etapa predstavuje vývoj inštitútu pod vplyvom Veľkej francúzskej 
revolúcie, ktorá sa zásadne dotkla i inštitútu notárstva. Podstatné zmeny pri-
niesla francúzska úprava notárstva z roku 1803, najmä v podobe zjednote-
nia notárstva. Notári sa stali orgánmi, menovanými štátom, ich počty sa ob-
medzili, boli menovaní na doživotie, zaviedla sa zásada miestnej pôsobnosti 
a numerus clausus. Ich úlohy boli zamerané na vyhotovovanie listín o práv-
nych úkonoch s účinkami verejnej listiny, uschovávanie týchto listín a vydá-
vanie ich kópií. Uvedené zmeny inštitútu sa premietli do právnej úpravy no-
társtva takmer v celej kontinentálnej Európe. Nefrancúzske štáty recipovali 
tento nový predpis, pretože znamenal významné zmodernizovanie a skvalit-
 65 BERGER, A. Encyclopedic dictionary of Roman Law. Philadelphia: The American Philoso-

phical Society, 1991, s. 533, 727–728.
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nenie inštitútu, pričom plne vyhovoval nastupujúcim spoločenským pome-
rom v 19. storočí. Tento typ notárstva trvá takmer nezmenený vo väčšine štá-
tov kontinentálnej Európy.

Tieto historické medzníky konštituujú evolúciu moderného notárstva. 
Notár latinského typu kombinuje kompetencie tradične spojené s verejným 
úradníkom so zodpovednosťou súkromného právnického profesionála. Prá-
ve z tohto dôvodu je notár latinského typu zásadné odlišný od anglo-ame-
rického notára.

Rozdiel medzi anglo-americkým a kontinentálnym právnym systémom 
z hľadiska príslušnosti profesionálov k právnickému stavu možno veľmi 
zjednodušene generalizovať nasledovne: pre anglo-americký právny systém 
je príznačná existencia len jedného „typu“ právnika, ktorý získal právnickú 
licenciu na výkon právnej praxe, pričom jeho konkrétna špecializácia je ako 
výsledok zaužívaných obyčají a praktických skúseností každého jednotlivca 
nezávislá od akejkoľvek štátnej intervencie; pre právo kontinentálnej Európy 
je príznačné kreovanie viacerých špecializovaných právnických profesií, po-
skytujúcich vyhradené právnické služby. Jednotliví profesionáli, praktizujú-
ci právo, disponujú špecifi ckými právomocami a postavením v rámci spo-
ločnosti, pričom štát vopred určil kvalifi kačné predpoklady výkonu týchto 
profesií. V kontinentálnom právnom systéme patrí spomedzi všetkých prí-
slušníkov právnického stavu špecifi cké postavenie notárovi,66 ktorý od štátu 
obdržal exkluzívnu autoritu na výkon určených úloh a funkcií, čím predsta-
vuje jeden z orgánov verejnej moci. Ako právnik sa špecializuje na špecifi c-
kú nesporovú oblasť súkromného práva – poskytuje právne rady, ako úradná 
osoba disponuje autentifi kačnou právomocou štátu, spisuje a zaznamenáva 
právne inštrumenty, majúce charakter verejnej listiny pre súkromné osoby, 
čo je základný atribút, ktorým sa odlišuje od verejného notára v anglo-ame-
rickom právnom systéme. Latinskí notári sú vysoko špecializovaní a licen-
covaní odborníci, poskytujúci rozsiahle, štátom regulované právne služby, 
a napriek tomu, že ich činnosť spadá pod výkon štátnej moci, pôsobia v rám-
ci vlastnej súkromnej praxe. 

 66 Z iniciatívy argentínskych notárov sa dňa 2. októbra 1948 konal v Buenos Aires medzi-
národný kongres notárstva, na ktorom vznikla organizácia s názvom Medzinárodná únia 
latinského notárstva (Union Internationale du Notariat Latin). Organizácia združuje notá-
rov štátov s latinskou právnou tradíciou, t. j. krajín, kde notárstvo vychádza zo základov 
rímskej právnej kultúry (odtiaľ pochádza i označenie „latinské notárstvo“). 



27

1.4  Záver

Notára latinského typu teda možno charakterizovať nasledovnými znak-
mi: 
 a) ide o súkromného právneho profesionála, vykonávajúceho neadvokát-

ske poradenské činnosti; 
 b) štát mu zveril exkluzívnu právomoc zaznamenávať súkromnoprávne 

transakcie, dať im vhodnú právnu formu a osvedčiť ich ako verejný akt, 
ktorého plnenie je štátom vynútiteľné;

 c) zachováva stály záznam o zrealizovaných transakciách a vydáva o nich 
kópie; 

 d) je subjektom profesionálnej, civilnej a trestnoprávnej zodpovednosti pri 
výkone svojho úradu.67 

Cieľom úvodnej kapitoly bolo oboznámiť notársku verejnosť, ale aj práv-
nikov iných právnických povolaní s funkciami latinského notárstva a úlo-
hami, ktoré plní už niekoľko storočí. Kapitola pojednáva o prvopočiatkoch 
notárstva v kontinentálnej Európe a mapuje podstatné okolnosti jeho formo-
vania do podoby, v akej sa postupne stalo vo všetkých krajinách vychádzajú-
cich z rímskej právnej kultúry jedným zo základných pilierov zákonnosti.

 67 Medzinárodná únia latinského notárstva, ktorá združuje notárstva latinského typu definu-
je latinského notára vo všeobecnosti ako právnického profesionála, špeciálne určeného na 
osvedčenie aktov a kontraktov, ktoré osoby vykonávajú, na spísanie dokumentov, ktoré for-
malizujú tieto akty a na poskytovanie právnych rád tým, ktorí požadujú služby ich úradu. 
Bližšie pozri: Principles du Notariat Latin, tit 1, art. 1. Dostupné na internete: http://www.
uinl.org/146/les-principes-fondamentaux-du-notariat-de-type-latin [cit. 2017-01-30]. 
Porovnaj aj Deontologický kódex medzinárodnej únie notárstva. Dostupné na internete: 
http://www.notar.sk/Not%C3%A1rskakomora/DEONTOL%C3%93GIA.aspx [cit. 2017-
01-30].
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2. KAPITOLA

PREDCHODCOVIA A VÝVOJ ÚRADU 
PRÉTORA V RÍMSKEJ REPUBLIKE 

DO ROKU 122 PRED N. L.1

Mgr. Ján Šurkala
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

2.1  Úvod
Prétor v antickom Ríme predstavoval vysokopostaveného úradníka, ktorý 
ovplyvňoval administratívu, velil vojsku, vykonával dôležité reprezentatívne 
a ceremoniálne funkcie navonok aj dovnútra štátu a v neposlednom rade for-
moval trestné aj občianske právo. Pretože momentálne v slovenčine ani češ-
tine neexistuje ucelená a komplexná štúdia, ktorá by sa venovala vývoju tejto 
dôležitej magistratúry, rozhodli sme sa podujať na túto úlohu.

Cieľom tejto kapitoly teda bude priblížiť čitateľovi okolnosti vzniku a zá-
kladné vývojové tendencie vývoja úradu prétora v Ríme. Časovo je náš vý-
skum ohraničený založením republiky v roku 509 pred n. l. a Gracchovými 
reformami z roku 122 pred n. l. Ide teda o obdobie takmer 400 rokov. V pr-
vej fáze – teda do roku 367 pred n. l. – pochopiteľne nebudeme skúmať vývoj 
samotnej pretúry, ale jej predchodcov. Dolné časové ohraničenie je zvolené 
výlučne z praktického hľadiska – problematika je natoľko rozsiahla, že ne-
umožňuje jej komplexné pokrytie v tejto publikácii. V budúcnosti sa ale plá-
nujeme venovať aj následnému vývoju úradu prétora – či už v rámci Rímskej 
republiky alebo v ére cisárstva. 

Z obsahového hľadiska sa budeme venovať najskôr predchodcom préto-
rov a analýze ich postavenia v rámci štruktúry a hierarchie Rímskeho krá-
ľovstva a skorej republiky. Hlavným cieľom tejto „historickej odbočky“ bude 
predovšetkým vysvetliť príčiny vzniku úradu mestského prétora licíniov-
sko-sextiovskými zákonmi v prvej polovici 4. stor. pred n. l. Dôvody vzniku 
nám totiž do značnej miery dokážu osvetliť to, akej agende sa prétor v tomto 

 1 Tento príspevok je výstupom z grantového projektu VEGA č. 1/0531/14 s názvom „Vývoj 
notárstva“.
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počiatočnom štádiu prevažne venoval, aké úlohy plnil a aká bola jeho celko-
vá funkcio nalita v štátnom systéme Rímskej republiky. 

V druhej kapitole sa v stručnosti pozrieme na samotné zriadenie úradu 
prétora, ku ktorému došlo v roku 367 pred n. l. Zároveň sa tam pokúsime de-
tekovať príčiny tejto zásadnej reformy, ktoré sú z dôvodu absencie hodnover-
ných dobových prameňov značne rôznorodé. V tretej kapitole sa sústredíme 
na vývoj úradu prétora do roku 242 pred n. l., kedy bol zavedený úrad druhé-
ho, tzv. cudzineckého prétora. Príčiny tejto novoty a jej dôsledky na následný 
vývoj budú predmetom nášho skúmania v štvrtej kapitole. V záverečnej po-
merne rozsiahlej piatej kapitole sa budeme venovať vývoju úradu od posled-
nej štvrtiny 3. storočia pred n. l. do Gracchových administratívnych reforiem 
z roku 122 pred n. l. (tie už nebudú skúmané v tejto kapitole). Dotkneme sa 
v nej najmä rozšírenia počtu prétorov z dvoch na štyroch a rozdelení kompe-
tencií a úloh medzi prétormi v meste. 

Z hľadiska metodologického chceme vychádzať prevažne z primárnych 
prameňov – či už právnych alebo historických zdrojov. Tento do značnej 
miery fragmentárny obraz hodláme doplniť bohatou zahraničnou literatú-
rou, ktorá sa tejto problematike venuje. 

2.2   Predchodcovia prétora 
Na to, aby sme správne pochopili príčiny vzniku a povahu funkcie préto-
ra, je nevyhnutné v krátkosti analyzovať významné magistratúry, ktoré mu 
z chronologického hľadiska predchádzali alebo pôsobili popri ňom. Bolo by 
totiž chybou vnímať úrad prétora izolovane od ostatných dôležitých úradov 
v rímskom štáte, pretože magistratúry tvorili do značnej miery organický ce-
lok, navzájom sa dopĺňali, vyvažovali, resp. panovali medzi nimi vzťahy vý-
vojovej podmienenosti. 

Preto sa v tejto kapitole v krátkosti sústredíme na stručnú analýzu úra-
dov, ktoré v nejakej podobe boli nositeľmi impéria alebo ich nositelia síce 
mali obdobné právomoci, ale z určitých dôvodov impériom nedisponovali. 
V tejto kapitole však najskôr sústredíme na zadefi novanie pojmov impérium 
a auspícia a následne sa pokúsime analyzovať postavanie jej jednotlivých no-
siteľom. Záverom skúsime zovšeobecniť základné trendy rímskeho ústavné-
ho vývoja od začiatku republiky až do roku 367 pred n. l. s cieľom zistiť, čo 
bolo skutočnou príčinou zavedenia úradu prétora, ktorému sa už budeme 
venovať v nasledujúcej kapitole. 
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2.2.1 Impérium a auspícia ako zdroje štátnej moci
V dobe kráľovskej sa impériom rozumela plná (neobmedzená) moc kráľa tak 
vo vojenských veciach, ako aj v súdnictve či iných administratívnych oblas-
tiach. Navonok bola táto moc symbolizovaná 12 liktormi, ktorí niesli v ru-
kách prúty so sekerou uprostred (fasces). 

Impérium malo aj svoju sakrálnu podobu, ktorá vyžarovala auspíciu (aus-
picia publica). Tá dávala jej nositeľovi právo zistiť a stanoviť vôľu Jupitera 
v mene štátu v náboženstvom predpísaných formách a podobách.2 Podľa 
Mommsena sa tieto dva koncepty do značnej miery prelínali.3 

Pojem auspícia je úzko spojený s ďalším dôležitým konceptom – pome-
rium. Bola to určitá sakrálna hranica oddeľujúca sféru vnútorného mesta 
od jeho vonkajška. Mestská auspícia bola limitovaná pomeriom, a ak ho dr-
žiteľ impéria prekročil a dostal sa mimo sféru mesta, „aktivovala“ sa druhá 
(vojenská) zložka auspície. Nie všetky magistratúry mali obidve zložky moci. 
Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rozsah kompetencií držiteľa vojenskej 
auspície bol podstatne širší, ako rozsah jeho kompetencií v meste. Aj jeden 
a ten istý úradník disponoval rozdielnou mocou v závislosti od toho, či sa na-
chádzal v rámci pomeria alebo mimo neho. 

Z historického hľadiska mal kráľ všetku moc v štáte a toto impérium mo-
hol vykonávať buď osobne, alebo ho mohol zveriť aj svojim zmocnencom, čo 
symbolizovalo aj prepožičanie istého počtu liktorov – podľa rozsahu zvere-
ného mandátu.4 

Po vzniku republiky bolo potrebné túto moc rozdeliť, resp. ju obmedziť 
a kontrolovať, aby sa predišlo jej zneužitiam, či dokonca neželanému návratu 
kráľovského zriadenia. Na strane druhej ale koncepty impéria a auspície zo-
stali neodmysliteľnou súčasťou konštrukcie rímskeho ústavného poriadku. 

2.2.2 Nositelia verejnej moci na začiatku republiky
V tejto podkapitole sa sústredíme na rozbor tých magistratúr ranej Rímskej 
republiky, ktoré svojou povahou mohli ovplyvniť zriadenie a vývoj úradu 
prétora v roku 367 pred n. l. Konkrétne sa budeme venovať tak stálym úrad-

 2 BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic. Oxford: Oxford University Press, 
2000, s. 12.

 3 MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. 3. Aufl. Vol I. Leipzig: Hirzel, 1887, s. 90. 
 4 MOMMSEN, T. Römische Geschichte. Berlin: Weidmann, 1881, Vol. I, s. 214 a Vol II, 

s. 180. 
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níkom – teda konzulom a cenzorom – ako aj mimoriadnym: diktátor, magis-
ter equitum, vojenskí tribúni s konzulskou mocou a mestský prefekt. Pri jed-
notlivých magistratúrach si budeme všímať existenciu a rozsah ich impéria 
či auspície, kompetencie a úlohy, ktoré mali v systéme rímskeho štátu a zá-
kladný historický vývoj počas ranej a strednej republiky. Rovnako sa v krát-
kosti pristavíme aj pri politických motiváciách konštrukcie konkrétnych úra-
dov, a to aj z perspektívy zápasu patricijov a plebejcov o moc a postavenie 
v štáte. Ak to bude potrebné na doplnenie celkového obrazu o určitej magis-
tratúre, stručne uvedieme aj následný vývoj po roku 367 pred n. l. 

2.2.2.1 Konzuli ako „prétori“ 
Po vyhnaní posledného kráľa Tarquinia Superba v roku 509 pred n. l. bolo 
potrebné rozhodnúť, kto bude držiteľom impéria. Monokratický systém vlá-
dy by príliš pripomínal neblaho známe kráľovské zriadenie. Koncept impé-
ria ako nedeliteľnej verejnej absolútnej moci bol však v spoločnosti natoľko 
zakorenený, že sa nedal len tak opustiť.5 Preto sa pristúpilo k ustanoveniu 
dvoch rovnocenných úradníkov regrutovaných z radov patricijov, ktorí boli 
držiteľmi plného impéria na obmedzený čas a medzi nimi mal panovať vzťah 
kolegiality a vzájomného vyvažovania. Títo úradníci sa tradične nazývali 
prétormi,6 čo súviselo s ich postavením na čele vojska.7 Nič to ale nemení na 

 5 Ku kontinuite, resp. diskontinuite povahy impéria v kráľovstve a republike pozri: BE-
HRENDS, O. Der römische Gesetzsbegriff und das Prinzip der Gewaltenteilung. In BE-
HRENDS, O., LINK, CH. (hsrg.) Zum römischen und neuzeitlichen Gesetzesbegriff. Göttin-
gen: Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften, 1987, s. 72–75; BLEICKEN, J. Die 
Verfassung der römischen Republik. Grundlagen und Entwicklung. Paderborn: Schö ningh, 
1975, s. 80–83; BLEICKEN, J. Zum Begriff der römischen Amtsgewalt: Auspicium – Po-
testas – Imperium. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981, s. 21–41; COLI, U. Scritti di 
diritto romano I. Milano: Giuffrè, 1973, s. 321–483; FRANCISCI, P. DE. Intorno alla natura 
e alla storia dell’ auspicium imperiumque In Studi in moemoria di E. Albertario. Vol. 1. 
Milano: 1953, s. 399–432; FRANCISCI, P. DE. Arcana Imperii III (1. časť). Milano: Giuffrè, 
1948, s. 29–40; HEUSS, A. Gedanken und Vermutungen zur früher römischen Regierungs-
gewalt. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982, s. 44–47; HEUSS, A. Zur Entwicklung 
des Imperiums der römischen Oberbeamten. In Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts-
geschichte: Romanistische Abteilung. 1944, Vol. 64, s. 57–133. 

 6 O úlohách „prétorov“ ešte pred samotným založením tejto funkcie sa zmienil aj rímsky 
historik Lívius. V skutočnosti si ale neuvedomil, že pod prétorom sa v najstarších dobách 
republiky rozumel konzul. Porovnaj: LIVIUS, T. Ab urbe condita, 3,55,12. 

 7 Už Cicero (De legibus, 3.8) a Varro (De lingua latina, 5.80 a 5.87) našli etymologický pôvod 
slova prétor v spojení (skomolení) výrazov prae-itor – ktorý označoval osobu „idúcu vpre-
du“. Mommsen preto považoval prétora za osobu, ktorá ide na čele vojska – napriek tomu, 
že spomínané antické zdroje toto potvrdzovali len čiastočne. Išlo teda o označenie préto-



32

2. kapitola  Predchodcovia a vývoj úradu prétora v Rímskej republike do roku 122 pred n. l.

tom, že my ich dnes označujeme za konzulov, pretože neskorší vývoj ustálil 
tento názov.8 

Moc konzulov bola teda časovo limitovaná jednoročným funkčným ob-
dobím,9 ktoré bolo viazané na zvolenie v centuriálnom zhromaždení, ktoré 
bolo potvrdené tzv. lex curiata de imperio.10 Ďalším obmedzením bolo sú-

ra (resp. konzula) za najvyššieho veliteľa armády (porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches 
Staatsrecht. Vol. II, s. 74–79). Výraz praetor obsahuje na niekoľkých miestach aj Zákon 
XII. tabúľ z roku cca 450 pred. n. l., pričom nepochybne označuje práve konzula (porovnaj: 
Tab III, 5; Tab VIII, 9; Tab VIII, 14; XII, 3). S Mommsenovou „vojenskou“ interpretáciou 
mali problém niektorí autori. Poukazovali na skutočnosť, že výraz mohol označovať préto-
rovu (resp. konzulovu) úlohu „viesť iných“ pri opakovaní (formulovaní) žalobnej formuly 
v rámci legisakčného civilného procesu (porovnaj napr.: TÄUBLER, E. Der römischen Sta-
at. Stuttgart: Teubner, 1985, s. 14). Možné podľa niektorých bolo, že „praire“ malo primár-
ne sakrálny obsah (porovnaj napr. LUZZATO, G. I. Il verba praeire delle più antiche ma-
gistrature romano-italiche. Spunti per la valutazione dell’ imperium. In Eos. 1956, Vol. 48, 
s. 439 a nasl.) Pre prehľad názorov o tejto zaujímavej lingvistickej otázke pozri: SOHL-
BERG, D. Militärtribunen und verwandte Probleme der frühen römischen Republik. In 
Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 40, H. 3, 1991, s. 260, pozn. 17; CORNELL, T. J. 
Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age top the Punic Wars (c. 1000–264 
BC). London & New York: Routledge, 1995, s. 441, pozn. 37). Spolu s Brennanom si ale 
myslíme, že pramene pomerne jasne poukazujú na prevažne vojenské dôvody vzniku tohto 
úradu (či už ako prétora v dnešnom zmysle slova alebo konzula), čo treba brať do úvahy aj 
pri určovaní etymologického významu pojmu prétor. K tomu porovnaj: BRENNAN, T. C. 
The Praetorship in the Roman Republic, s. 20. 

 8 Mommsen datuje vznik termínu „konzul“ s určitosťou pred rok 268, pričom je podľa neho 
najpravdepodobnejšie, že vznikol práve s ustanovením tretieho prétora v roku 367 pred 
n. l., práve preto, aby sa terminologicky odlíšil iný charakter týchto magistratúr. Porovnaj: 
MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. II, s. 78. 

 9 Toto ročné obmedzenie konzulského impéria platilo už do začiatku republiky. Nezriedka 
sa však vyskytovali situácie, kedy bolo ich funkčné obdobie predĺžené – prorogované (po-
rovnaj: LIVIUS, T. Ab urbe condita, 8,26,7). Dialo sa tak preto, aby sa zabezpečila konti-
nuita výkonu konzulskej moci, hlavne pri dokončení nejakej úlohy – zvyčajne vojenského 
charakteru ďalej od Ríma – kde bolo neefektívne, aby sa menil jej nositeľ. Takýto prorogo-
vaný konzul sa označoval aj ako pro consule, lebo stál na mieste konzula. Pôvodne išlo o ad 
hoc inštitút, ktorý však bol postupne inštitucionalizovaný. Návrh na prorogáciu konzula 
dal senát, ktorý mu vytvoril aj špeciálnu provinciu. Toto poverenie musel potvrdiť buď 
ľud, alebo plebs. Pôvodne mohlo byť funkčné obdobie predĺžené na 6 mesiacov, neskôr 
(počas Druhej púnskej vojny) na rok alebo prípadne až do doby, kedy úradník nesplnil 
konkrétnu úlohu, kvôli ktorej k prorogácii došlo. Pre viac pozri: BRENNAN, T. C. The 
Praetorship in the Roman Republic, s. 73–75; MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. I, 
s. 640; JASHEMSKI, W. F. The Origin and History of the Proconsular and Propraetorian 
Imperium down to 27 B. C. Chicago: The University of Chicago Press, 1950, s. 11–12. 

 10 Je zaujímavosťou, že lex curiata má tiež svoje korene ešte v kráľovských dobách, pričom rov-
nako bol považovaný za iniciačný bod nástupu nového kráľa do funkcie. Podľa Mommsena 
v tom čase plnil úlohu „sľubu vernosti“ ľudu kráľovi (Porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches 
Staatsrecht. Vol. I, s. 609–610. Podobne aj COLI, U. Scritti di diritto romano I., s. 363). 
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časné menovanie dvoch konzulov naraz, pričom obaja mali rovnaké kom-
petencie – čím sa zabránilo tomu, aby jeden muž ovládol celý štát. Konzuli 
mali konať v zhode. V prípade konfl iktu sa ale bral za rozhodujúci negatívny 
hlas.11 Inými slovami, konzul mal právo veta voči rozhodnutiam svojho kole-
gu, s ktorými sa nestotožňoval. Napokon obmedzením konzulovej moci bola 
aj možnosť rímskeho občana odvolať sa proti rozsudku smrti vynesenému 
konzulom k centuriálnemu zhromaždeniu (provocatio).12 

Aby k týmto konfl iktným situáciám nedochádzalo často, vyvinula sa prax, 
že sa konzuli pri výkone svojej moci striedali v pravidelných intervaloch. Ak 
konali v rámci pomeria – teda v samotnom meste Rím a vo vzdialenosti do 
prvého míľnika od mesta – tak sa striedali každý mesiac.13 Počas neho mo-
hol konzul, ktorý mal zväzky prútov (fasces), vykonávať svoje impérium ne-
obmedzene, bez zásahov druhého konzula, okrem prípadov, kedy si tento 
uplatnil svoje veto.14 Ak išlo o výkon impéria mimo mesta (pri vojenských 
výpravách), tak sa striedali každý deň.15 

V republike sa ale jeho úloha zmenila, lebo voľbou magistrátov centuriálnym zhromažde-
ním išlo skôr o prejavenie dôvery magistrátovi, pričom lex curiata tu poslúžil ako nástroj 
na prenos vojenskej auspície (porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman 
Republic, s. 18). Bližšie k lex curiata pozri: LINTOTT, A. The Constitution of the Roman Re-
public. Oxford: Clarendon Press, 1999, s. 28 a nasl. 

 11 Porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. I, s. 27–44. 
 12 Porovnaj: CORNELL, T. J. Beginnings of Rome, s. 196 a 226. Cicero datoval pôvod tohto 

inštitútu ešte do kráľovských čias (porovnaj: CICERO, M. T. De Re Publica, 2.54). Bližšie 
pozri: JONES, A. H. M. The Criminal Courts in the Roman Republic and Principate. Ox-
ford: Blackwell, 1972, s. 32–33; MACKAY, C. Judicial Legislation of C. Sempronius Gracchus 
(diss.). Hardvard, 1994, s. 89 a nasl.

 13 Porovnaj: CICERO, M. T. De re publica, 2,55. Pozri tiež: LIVIUS, T. Ab urbe condita, 2,1,8 
a DIONYSIUS HALICARNASSENSIS. Antiquitates Romanae, 5,2,1-2. 

 14 LINDERSKI, J. The Augural Law. In TEMPORINI, H., HAASE, W. (eds.) Aufstieg und Nie-
dergang der römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. 
Bd. XVII (III. Teilband). Berlin & New York: De Gruyter, 1986, s. 2179, pozn. 115. 

 15 Porovnaj: LIVIUS, T. Ab urbe condita, 28,9,10 a MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. 
Vol. I, s. 37–41 a 95–96. V praxi sa však často nestávalo, že by na čelo jednej a tej istej 
armády boli postavení obaja konzuli súčasne. Oveľa frekventovanejším javom bolo, že boli 
vyslaní na samostatné vojenské misie na úplne iné miesta. Ak ale na čele armády stáli 
obaja konzuli súčasne, model rotácie velenia nebol úplne optimálny z hľadiska efektivi-
ty vojenského velenia. Žiarivým príkladom tohto javu je bitka pri Kannách (Cannae), ku 
ktorej došlo 2. augusta 216 pred n. l. medzi vojskami Rímskej republiky a Hannibalovou 
inváznou púnskou armádou. Hannibal využil nezhody medzi dvoma konzulmi veliacimi 
rímskemu vojsku – Gaiom Terentiom Varrom a Luciom Aemiliom Paulom. Paulus počas 
svojho velenia preferoval uvážlivú vyčkávaciu taktiku, Varro bol naopak za rozhodný útok 
na nepriateľa. Hannibal si jednoducho počkal na deň, kedy bude mať hlavné velenie Varro 
a inicioval rozhodujúci vojenský stret, ktorého sa jeho oponent nemohol dočkať. Pre Rím 
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2.2.2.2 Diktátor 
Úrad diktátora (magister populi) v Rímskej republike predstavoval osobitný 
prípad držiteľa plného impéria na obmedzený čas (po dobu šiestich mesia-
cov)16 počas mimoriadnej udalosti. Bol menovaný jedným z konzulov for-
málnym úkonom zvaným dictio.17 Následne diktátor vymenoval svojho „ve-
liteľa jazdy“ (magister equitum), ktorý mu mal pri výkone funkcie pomáhať, 
pričom do tejto jeho voľby nikto nezasahoval.18 Diktátor však na rozdiel od 
mestského prefekta nebol len sprostredkovaným držiteľom impéria, ale jeho 
impérium mu bolo vlastné. Aby bol tento charakter jeho úradu zabezpečený, 
tak diktátor inicioval, aby kuriálne zhromaždenie potvrdilo jeho vlastný lex 
de imperio.19 Pôvodne mohol tento úrad zastávať len príslušník triedy patri-
cijov. To sa zmenilo v roku 356 pred n. l., kedy sa prvým plebejským diktáto-
rom stal C. Marcius Rutilus.20

Hlavným znakom diktátorovho impéria bola jeho schopnosť podriadiť 
svojim príkazom všetkých ostatných magistrátov, a teda aj konzulov. Niekto-
ré zdroje dokonca podporujú tvrdenie, že diktátorovo impérium a auspícia 
boli v skutočnosti väčšie (maiora) než tie konzulské.21 To je však ťažko pred-
staviteľné, pretože konzuli disponovali rovnakým impériom, akým dispono-
vali králi počas kráľovstva – teda plnou mocou obmedzenou len časom a ko-
legiálnym princípom. 

Kľúčom k vyriešeniu tejto otázky je spôsob kreovania diktátora kombi-
náciou delegácie konzulskej auspície (spomínaným dictiom počas špeciál-
nej ceremónie zvanej „ave sinistra“)22 a prijatím osobitného lex de imperio 
kuriál nym zhromaždením. To viedlo k vytvoreniu právnej fi kcie udelenia 
špeciálnej moci na šesť mesiacov, ktorá znamenala, že mal diktátor rovnakú 

sa bitka skončila katastrofou. V bitke trvajúcej ani nie jeden deň prišla republika o takmer 
celú armádu – odhadom 75 000 vojakov. Pre viac o tejto bitke pozri: DALY, G. Cannae: The 
Experience of Battle in the Second Punic War. London & New York: Routledge, 2002.

 16 MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. II, s. 175. 
 17 MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. II, s. 151–152.
 18 MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. II, s. 174. 
 19 Porovnaj: LIVIUS, T. Ab urbe condita, 9,38,15; 9,39,1 a 5,46,10.
 20 Porovnaj: LIVIUS, T. Ab urbe condita, 7,17,6. K okolnostiam, ktoré stáli za jeho vyme-

novaním pozri: MÜNZER, F. Römische Adelsparteien und Adelsfamilien. Stuttgart: Me-
tzler, 1920, s. 31; POMA, G. Su Livio vii, 17, 6: dictator primus e plebe. In Rivista Storica 
dell’Antichità. 1995, Vol. 25, s. 71–90. 

 21 Porovnaj: LIVIUS, T. Ab urbe condita, 4,41,11; 8,32,3 a 30,24,2-3.
 22 Porovnaj: CICERO, M. T. De Legibus, 3,9. 
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moc ako dvaja konzuli súčasne, ale nie väčšiu.23 Diktátor nebol ani kolegom 
konzulov či úradníkom ľudu v pravom slova zmysle – pretože nebol kreova-
ný voľbou v centuriálnom zhromaždení. Navyše sa nezriedka vyskytovali aj 
prípady, kedy tento úrad zastávala osoba, ktorá bola súčasne aj konzulom či 
prétorom. Ak by bol diktátor skutočne magistrátom rímskeho ľudu, potom 
by sa na neho vzťahovala zásada nezlučiteľnosti výkonu dvoch a viacerých 
funkcií.24 

Ako držiteľ plného kráľovského impéria mal diktátor pôvodne k dispozícii 
12 liktorov so zväzkami prútov (fasces),25 pričom sa o ne počas doby svojho 
úradu nemusel s nikým deliť. Neskôr sa to zmenilo a diktátor mal až 24 lik-
torov, pravdepodobne však len mimo mesta.26 Prvýkrát sa v meste s takýmto 
počtom liktorov objavil až Sulla v rokoch 82–81 pred n. l.27 Brennan správ-
ne interpretuje prítomnosť 24 liktorov sprevádzajúcich diktátora v poli ako 
výraz jeho „prevahy“ nad oboma konzulmi – teda za vyznačenie ich podria-
denia sa jeho príkazom, ktoré nemali možnosť vetovať a to ani spoločne.28 
Diktátor teda nemal principiálne iné impérium, ako mali konzuli, ale jeho 
impérium bolo len silnejšie vo vzťahu k nim, práve s cieľom zabezpečiť roz-
hodnosť v riadení štátu počas mimoriadnych krízových situácií. 

2.2.2.3 Magister equitum
Magister equitum, resp. „veliteľ jazdy“, bol špeciálnym (mimoriadnym) úrad-
níkom ustanoveným (menovaným) priamo diktátorom na to, aby mu pomá-
hal pri výkone jeho funkcie. Bol diktátorovi podriadený. Preto niektorí vidia 
v ich vzťahu paralelu k neskoršiemu vzťahu medzi konzulom a prétorom.29 

O tom, či bol magister equitum držiteľom impéria sa však vedú spory. Na 
jednej strane pramene poskytujú dôkazy o situáciách, kedy mu ľudové zhro-

 23 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 40. 
 24 MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. I, s. 513 a nasl. 
 25 Porovnaj: LYDUS, JOANNES. De Magistratibus reipublicae Romanae, 1,37.
 26 Porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. I, s. 383, pozn. 4; BRENNAN, T. C. 

The Praetorship in the Roman Republic, s. 42, pozn. 77. 
 27 LIVIUS, T. Periochae, 89. 
 28 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 43. 
 29 Porovnaj napr.: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. II, s. 176, pozn. 4; WESTER-

MAYR, E. Magister equitum. In WISSOWA, G., KROLL, W. (hrsg.) Paulys Realencyclopädie 
der classischen Altertumswissenschaft. Supplementum V, Stuttgart: J. B. Metzlersche Ver-
lagsbuchhandlung, 1931, s. 644–645. 
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maždenie udelilo špeciálnym zmocnením impérium na úrovni diktátora.30 
Tieto príklady sú však buď príliš incidenčné, alebo nejasné na to, aby sme 
mohli s určitosťou povedať, že veliteľ jazdy bol držiteľom impéria v obdo-
bí staršej a strednej republiky. Minimálne od čias Cézara sa však javí situá-
cia tak, že tento úradník bol držiteľom impéria v rozsahu prétora.31 Situáciu 
nepomáhajú objasniť ani zoznamy úradníkov, v ktorých je magister equitum 
uvádzaný za prétorom (ktorý impérium mal), ale pred cenzorom (ktorý ho 
nemal).32 Existencia impéria magistra equitum sa teda nedá s určitosťou po-
tvrdiť ani vyvrátiť. Je však takmer isté, že disponoval určitou auspíciou, hoci 
nie vlastnou, pretože mal vo svojej vojenskej činnosti konať ako zástupca 
svojho nadriadeného (teda diktátora). Navyše, ak sa vyskytol nejaký problém 
s auspíciou diktátora, platilo to aj pre auspíciu veliteľa jazdy.33 

Zhrnúc teda konštatujeme, že postavenie magistra equitum je ojedinelým 
prípadom subordinácie v najstaršom období Rímskej republiky (do roku 367 
pred n. l.). Pretože je však vysoko sporné, či tento úradník v danom obdo-
bí mal vôbec nejaké impérium, nemôžeme ani povedať, žeby jeho impérium 
bolo „menšie“ ako impérium diktátora. Považujeme však za potrebné zdô-
razniť, že napriek tomuto nedostatku je vysoko pravdepodobné, že tento fak-
tický vzťah podriadenosti magistra equitum vôli a rozkazom diktátora mohol 
slúžiť ako inšpirácia pri konštrukcii „menšieho“ impéria prétora v 4. storočí 
n. l. Neskorší vývoj tohto úradu potvrdzuje, že impérium prétora a veliteľa 
jazdy bolo podobné – a to menšie vo vzťahu ku konzulovi, resp. diktátorovi. 

 30 Išlo o situáciu v roku 217 pred n. l., kedy M. Minucius Rufus obdržal od centuriálneho zhro-
maždenia rovnaké impérium ako mal ustanovený diktátor Q. Fabius Maximus „Cunctator“ 
(bližšie k zdrojom pozri: BROUGHTON, T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. 
Vol. I. New York: American Philological Association, 1951, s. 243). Diktátorova vojenská 
politika „zadržiavania nepriateľa“ počas Druhej púnskej vojny totiž neslávila úspech a bola 
mnohými považovaná za zbabelú. Rufus mal teda v rovnakom čase plné diktátorské impé-
rium (hoci formálne zastával len funkciu veliteľa jazdy, čiže diktátorovho pomocníka) ako 
diktátor Fabius. Minucius Rufus bol chránený pred absolútnou mocou diktátora prinútiť 
(coercitio) svojich podriadených k činnosti alebo nečinnosti, resp. ich potrestať v prípade, 
že konali v rozpore s jeho príkazmi (porovnaj: DOREY, T. A. The Dictatorship of Minu-
cius. In The Journal of Roman Studies. 1955, Vol. 45, No. 1–2, s. 94; HARTFIELD, M. E. 
The Roman Dictatorship: Its Character and Its Evolution (diss.). Berkeley: Univ. California, 
1982, 498–499). 

 31 Rímsky historik Cassius Dio totiž zachytáva, že v roku 48 pred n. l. bol magister equitum 
sprevádzaný šiestimi liktormi (porovnaj: Historia Romana, 42,27,2). 

 32 Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol 1., s. 582 (riadky 15–16) a 583 (riadok 8).
 33 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 45–47. 
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2.2.2.4 Vojenskí tribúni s konzulskou mocou 
Vojenskí velitelia (tribúni) s konzulskou mocou (tribuni militum consula-
ri potestate)34 boli rovnako ako diktátor a jeho veliteľ jazdy mimoriadny-
mi úradníkmi, ktorí mali od polovice 5. stor. pred. n. l. vykryť defi citných 
konzulov, ktorých akcieschopnosť bola hlavne v časoch kríz limitovaná. Išlo 
o kolegiátnu funkciu, pričom ich počet mohol fl uktuovať od troch až do šies-
tich vojenských tribúnov, s ojedinelým výskytom dokonca ôsmich úradníkov 
súčasne.35 Tento úrad bol zriadený v roku 444 pred n. l. a trval do roku 367 
pred n. l. a v priebehu tohto obdobia 77 rokov sa kolégium vojenských tribú-
nov s konzulskou mocou striedalo s konzulskou dvojicou, pričom až 51-krát 
sa v danom období vyskytli práve títo tribúni.36 

Zavedenie vojenských tribúnov s konzulskou mocou do systému naj-
vyšších úradov Rímskej republiky sa zvyčajne interpretovalo ako dôsledok 
politického zápasu medzi patricijmi a plebejcami.37 Ako sme už spomenu-

 34 V tejto práci ich ďalej budeme označovať ako „vojenských tribúnov“. K analýze pôvodných 
zdrojov a terminológie viažucej sa k tejto magistratúre pozri: MOMMSEN, T. Römisches 
Staatsrecht. Vol. II, s. 188 a nasl.; RIDLEY, R. T. The ‘Consular Tribunate’: The Testimony of 
Livy. In Klio – Beiträge zur Alten Geschichte, 1986, Vol. 68, s. 444–445. Pre viac o tejto ma-
gistratúre vo všeobecnosti pozri: ADCOCK, F. E. Consular Tribunes and Their Successors. 
In Journal of Roman Studies, 1957, Vol. 47, s. 9–14; BELOCH, J. Römische Geschichte bis 
zum Beginn der punischen Kriege. Berlin & Leizig: De Gruyter, 1926, s. 247–264; PINSENT, 
J. Military Tribunes and Plebeian Consuls. Wiesbaden: Steiner, 1975, 83 s; STAVELEY, E. 
S. The Significance of the Consular Tribunate. In Journal of Roman Studies. 1953, Vol. 43, 
s. 30–36. 

 35 Porovnaj: CLAUDIUS. Oratio Claudii (Senatus consultum Claudianum - oratio Claudii - 
de iure honorum Gallis dando, a. 48). In DESSAU, H.: Inscriptiones latinae selectae. Vol. I. 
Berlin: Weidmann, 1892, par. 212, Col. 1, ver. 34–37 a DIONYSIUS HALICARNASSEN-
SIS. Antiquitates Romanae, 11,56,3. V tejto súvislosti ale musíme poukázať aj na fragment 
Justiniánskych Digest Pomp. D 1,2,2,25, kde je uvedená pomerne absurdná informácia, že 
vojenských tribúnov s konzulskou mocou bolo „zvyčajne dvadsať a niekedy aj viac“. Toto 
odporuje ostatným prameňom a navyše ide o ťažko predstaviteľnú konštrukciu, pri ktorej 
by mali možnosť až 20 ľudia naraz vetovať svoje kroky. Mommsen preto navrhuje, že výraz 
„viginti“ (dvadsať) musí byť chybnou interpretáciou a správne tam malo byť „šesť“, čo by už 
pri občasnom rozšírení počtu (na osem) dávalo väčší zmysel (porovnaj: MOMMSEN, T. 
Römisches Staatsrecht. Vol. II, 185, pozn. 1. Podobne aj BRENNAN, T. C. The Praetorship 
in the Roman Republic, s. 266, pozn. 119). 

 36 BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 49. V tomto istom roku teda 
mohli pôsobiť popri sebe buď dvaja konzuli, alebo kolégium vojenských tribúnov v počte 
od troch do ôsmich. 

 37 Porovnaj: LIVIUS, T. Ab urbe condita, 4,1-6 a 4,6,8; DIONYSIUS HALICARNASSEN SIS. 
Antiquitates Romanae, 11,53-61; ZONNARAS, J. Epitome historiarum, 7,19,3-4; Pomp. 
D 1,2,2,25. 



38

2. kapitola  Predchodcovia a vývoj úradu prétora v Rímskej republike do roku 122 pred n. l.

li pri konzuloch, v období ranej republiky bol tento úrad prístupný len pat-
ricijom. Pretože vojenskými tribúnmi sa mohli stať tak patricijovia, ako aj 
plebejci, sa javí byť „politická motivácia“ zavedenia úradu intuitívne správ-
na. Brennan ale poukazuje na zaujímavý fakt, že počas prvých dvadsiatich 
rokov od zavedenia tohto úradu, ho plebejec zastával iba dvakrát. Neskôr 
sa síce frekvencia ich výskytu zvyšovala,38 ale konštatovať na základe tejto 
pramennej základne, že pri zavedení tejto magistratúry zohrala rozhodujú-
cu rolu politická súťaž medzi dvoma triedami Rimanov, je príliš smelé. Ogil-
vie navyše pomerne dôveryhodne preukázal, že tak Lívius, ako aj Dionisius 
vychádzali v tomto bode z práce staršieho historika Licinia Macera, ktorý si 
„politický motív“ zriadenia úradu vojenského tribúna najskôr anachronicky 
vyfabrikoval.39 

K vojenskému, resp. administratívnemu, motívu zavedenia tejto magistra-
túry sa dnes prikláňa väčšina autorov,40 a to aj napriek relatívne chudobnej-
ším referenciám týchto skutočností v prácach antických historikov.41 

Richardovi evokovala titulatúra tejto magistratúry (tribuni militum consu-
lari potestate) iných mimoriadnych magistrátov, ktorí sa vyskytli necelé de-
saťročie predtým – decemviri consulari imperio legibus scribundis. Narážajúc 
na prepojenie medzi nimi preto argumentoval v prospech existencie imperia 
minus42 u vojenských tribúnov,43 čo možno podoprieť aj dvoma zmienka-

 38 BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 50. 
 39 Porovnaj: OGILVIE, R. M. A. Commentary on Livy Books 1–5. Oxford: Clarendon, 1965, 

s. 540–541.
 40 Napr. už citovaný Ogilvie, ktorý argumentoval zvyšujúcimi sa potrebami republiky vyko-

návať vojenské operácie na viacerých frontoch, ktoré boli od seba často aj vzdialené. Iní sa 
domnievali, že rozhodujúca bola potreba zabezpečenia zvýšeného výberu daní (porovnaj: 
MITCHELL, R. E. Patricians and Plebeians: The Origin of the Roman State. Ithaca: Cornell 
University Press, 1990, s. 139–142; SUMNER, G. V. The Legion and the Centuriate Organi-
zation. In Journal of Roman Studies, 1970, Vol. 60, s. 72). Richard naproti tomu síce uznáva, 
že zavedením vojenských tribúnov pravdepodobne išlo o symbolický ústupok patricijov 
voči plebejcom, aby zmiernili sociálne napätie, ktoré v roku 445/444 pred n. l. v Ríme pa-
novalo. Postupom času ale vojenská potreba pretransformovať armádu dala tomuto úradu 
aj praktický význam (porovnaj: RICHARD, J.-C. Réflexions sur le Tribunat consulaire. In 
Mélanges de l’ école française de Rome. Antiquité. 1990, Vol. 102, No. 2, s. 790–798. 

 41 LIVIUS. Ab urbe condita, 4,7,2. 
 42 Niektorí dokonca interpretovali tieto pramene ako dôkaz plného impéria vojenských tri-

búnov. Porovnaj napr.: RUDOLPH, H. Das imperium der römischen Magistrate. In Neue 
Jahrbücher für Antike und deutsche Bildung. Leipzig: Teubner, 1939, Vol. 114, s. 152; SINI, 
F. A proposito del carattere religioso del ‚dictator‘ (note metodologiche sui documenti sa-
cerdotali). In Studia et Documenta Historiae et Iuris, 1976, Vol. 42, s. 420–421.

 43 RICHARD, J. C. Réflexions sur le Tribunat consulaire, s. 780–788. 
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mi v prameňoch.44 Badian45 a Brennan46 sa však zhodujú, že vojenskí tribú-
ni takmer určite neboli držiteľmi impéria, pretože okrem zmienených dvoch 
prameňov sa výraz „consulare imperium“ nespája s tribúnmi ani raz, čo ne-
môže byť náhodné. Čo však mali, bola konzulská moc (potestas), teda prá-
vomoc, ktorú získali prostredníctvom voľby v centuriálnom zhromaždení.47 
Taktiež sa javí ako pravdepodobné, že mali auspíciu maxima minimálne 
v meste48 – pretože mohli predsedať voľbe vojenských tribúnov, konzulov 
a cenzorov v centuriálnom zhromaždení. 

Už pomenovanie tejto magistratúry napovedá, že ich najdôležitejšou kom-
petenciou bolo veliť vojsku. Napriek tomu sa ich vojenská auspícia môže ja-
viť ako neúplná. Na rozdiel od veliteľa jazdy problém nebol s tým, že by mali 
„nevlastnú“, resp. prepožičanú auspíciu – boli predsa kreovaní centuriálnym 
zhromaždením. Počas doby ich existencie sa však nevyskytol ani jediný prí-
pad, kedy by bol vojenský tribún absolvoval svoj vlastný triumf.49 Niektorí 
síce tvrdia, že toto automaticky neznamená, že by vojenskí tribúni nemohli 
sláviť triumf, ale nikdy nedosiahli také víťazstvo, ktoré by im ho zabezpeči-
lo.50 Prevláda však názor, že tu existovala prekážka buď v podobe absencie 
ich vlastného lex de imperio,51 alebo v mimoriadnom charaktere ich magis-
tratúry.52 Brennan za tým vidí hlavne politické dôvody. Patricijovia si chceli 
nechať pre seba plnú kráľovskú auspíciu (zahŕňajúcu aj jej vojenskú zložku), 
ktorá bola nevyhnutne spojená s priznaním impéria.53 

 44 CLAUDIUS. Oratio Claudii, ver. 34–37 a GELLIUS. Noctium Atticarum, 17,21,19. 
 45 BADIAN, E. Magistratur und Gesellschaft. In EDER, W. (ed.) Staat und Staatlichkeit in der 

frühen römischen Republik. Stuttgart: Steiner, 1990, s. 469.
 46 BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 51.
 47 LIVIUS. Ab urbe condita, 5,52,16; 13,3 a 18,1-2. 
 48 VERSNEL, H. Triumphus: An Inquiry into the Origin, Development and Meaning of the Ro-

man Triumph. Leiden: BRILL, 1970, s. 350, pozn. 1. Pre opačný názor pozri: COMBÈS, R. 
Imperator: Imperator. Recherches sur remploi et la signification du titre d’ Imperator dans la 
Rome républicaine. Paris: PUF, 1966, s. 46. Existujú síce staršie názory o tom, že vojenskí 
tribúni nemali žiadnu auspíciu (porovnaj: LAQUEUR, R. Über das Wesen des Römischen 
Triumphs. In Hermes. 1909, Vol. 44, No. 2, s. 228 a nasl.). Súčasní autori ich však pomer-
ne jednoznačne vyvrátili (porovnaj: HEUSS, A. Gedanken und Vermutungen zur früher 
römischen Regierungsgewalt, s. 69–72; LINDERSKI, J. The Augural Law, s. 2180 a nasl.; 
OGILVIE, R. M. A. Commentary on Livy Books 1–5, s. 584.). 

 49 Porovnaj: ZONNARAS, J. Epitome historiarum, 7,19,5. 
 50 Porovnaj: RIDLEY, R. T. The ‘Consular Tribunate’: The Testimony of Livy, s. 459.
 51 VERSNEL, H. Triumphus, s. 168, pozn. 2.
 52 MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. I, s. 128 a Vol. II, s. 190. 
 53 BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 53. 
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2.2.2.5 Cenzori 
Už od najstarších čias mali najvyšší nositelia impéria právomoc vykonávať 
cenzus ľudu spojený s rituálnymi náboženskými obradmi – tzv. lustrum con-
dere54 – alebo obrad očisty ohňom. V období kráľovstva mal túto úlohu kráľ, 
v ranej republike zasa konzuli.55 V roku 443 pred n. l.56 bol zriadený osobitný 
kolegiátny úrad cenzorov volených na 18 mesiacov,57 ktorí mali zabezpečiť 
– okrem iného58 – aj tento obrad. Livius spomína, že za týmto rozhodnutím 
stála zaneprázdnenosť konzulov inými vecami, časová náročnosť vykonania 
cenzu a relatívne nízka prestíž, ktorá sa za toto veľké množstvo práce ponú-
kala.59 

Hoci sú tieto názory na vznik magistratúry asi trochu prifarbené, zvý-
šené vojenské povinnosti konzulov a ich častá prítomnosť mimo mesta im 
pravdepodobne neumožňovali adekvátne realizovať administratívne a časo-
vo náročnú procedúru cenzu.60 Nepochybne tu však zavážila aj iná dôležitá 
motivácia – a to snaha patricijov eliminovať plebejcov z vedenia posvätného 
rítu spojeného s cenzom.61 Samotný fakt, že tento úrad bol zriadený len rok 
po zavedení úradu vojenského tribúna s konzulskou mocou – ktorého no-

 54 Bližšie k tomuto obradu pozri: OGILVIE, R. ‚Lustrum Condere‘. In The Journal of Roman 
Studies. 1961, Vol. 51, Part 1 a 2, s. 31–39.

 55 Porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. II, s. 332–335; SUOLAHTI, J. The 
Roman Censors. A Study on Social Structure. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemi, 1963, 
s. 20–21. 

 56 Niektorí, napr. Mommsen tento rok spochybňovali (porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches 
Staatsrecht. Vol. II, s. 344 a nasl.). Viac k debate o autenticite datovania zavedenia úradu 
cenzora pozri: AUSTIN, A. E. The Cenzorship of the Roman Republic: Frequency and 
Regularity. In Historia. 1982, Vol. 31, s. 174–187. 

 57 18-mesačné funkčné obdobie nebolo zavedené hneď, ale krátko po zriadení tohto úradu. 
Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 4,24,5; 9,33,6 a 34,6-16; ZONNARAS, J. Epitome histo-
riarum, 7,19,7. 

 58 Medzi ďalšie kompetencie cenzorov zaraďujeme napr. starostlivosť o štátne príjmy, správu 
štátneho majetku, špecificky baní a pozemkov, výrub daní, dohľad nad mravmi, vytváranie 
zoznamu občanov a ich zaraďovanie do tried podľa majetku, veku či stavu a v neposled-
nom rade zostavovanie zoznamu senátorov. Porovnaj: REBRO, K., BLAHO, P. Rímske prá-
vo. Bratislava & Trnava: Iura Edition, 2003, s. 28. Tiež mali niektoré kompetencie v oblasti 
civilného a trestného práva. Porovnaj: HAUSMANINGER, H., SELB, W. Römisches Privat-
recht. Wien & Köln & Weimar: Böhlau, 2001, s. 7.

 59 Porovanaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 4,8,2-7. V podobnom duchu vystupujú aj Dionisos, 
Antiquitates 11,63,2; ZONNARAS, J. Epitome historiarum, 7,19,6 a Pomp. D 1,2,2,27.

 60 Porovnaj: SUOLAHTI, J. The Roman Censors, s. 676–677. 
 61 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 55; SUOLAHTI, J. 

The Roman Censors, s. 673–679.
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siteľom mohli byť aj plebejci – sa javí byť priveľmi pozoruhodný na to, aby 
bol náhodný. Ak by totiž platilo, že jediným motivátorom zavedenia úradu 
cenzora bola preťaženosť konzulov, eventuálne ich slabá motivácia vynakla-
dať veľkú energiu na činnosti spojené s relatívne malým honorom, tak po-
tom by zavedenie vojenských tribúnov ponúkalo dostatočné riešenie. Tých 
mohlo byť predsa súčasne až osem a mohli pomerne pružne reagovať na „ná-
val práce“. Honor spojený s vedením lustra by bol minimálne pre niektorých 
členov kolégia vojenských tribúnov dostatočnou motiváciou, hlavne pre tých 
plebejských. Namiesto toho sa zriadil osobitný úrad, ktorý mal vykonávať 
výlučne tieto funkcie a ku ktorému mali prístup iba patricijovia. 

To pretrvalo aj po reforme roku 367 pred n. l. (Zákony Licínia-Sexta), 
kedy sa do konzulského stavu umožnilo vstúpiť aj jednému plebejcovi, ale 
právomoc vykonávať cenzus nebola konzulom vrátená. Patricijský monopol 
na cenzus však trval len do roku 351 pred n. l., kedy sa C. Marcilus Rutilus62 
stal prvým plebejským cenzorom – a to aj napriek silnému odporu patricij-
skej dvojice konzulov.63 O tom, že sa patricijovia svojho výsadného prístupu 
k tejto magistratúre vzdávali neradi svedčí aj skutočnosť, že prvá plebejská 
cenzorská dvojica sa objavuje až v roku 131 pred n. l.64

Medzi úradom konzulov a cenzorov sa dajú nepochybne nájsť určité po-
dobnosti a paralely. Pri oboch išlo o kolegiátne funkcie zastávané dvoma rov-
nocennými úradníkmi. Do roku 367 pred n. l. mohli oba úrady zastávať len 
patricijovia. Tak cenzori, ako aj konzuli mali najvyššiu auspíciu, čo je dané 
tým, že boli volení v centuriálnom zhromaždení. 

Na rozdiel od konzulov však cenzori obdržali len lex centuriata a nie lex 
curiata. Tým boli ich kompetencie značne limitované a v žiadnom prípa-
de nemohli mať vojenskú auspíciu. Ich auspícia síce bola maxima, ale iné-
ho druhu (stupňa) ako auspícia konzulov, čo im neumožňovalo zasahovať 
do konzulských kompetencií. Kompetencie cenzorov boli limitované úče-
lom ich funkcie. Mohli napr. zvolať ľudové zhromaždenie, ale len na účely 
vykonania cenzu.65 Senát nemohli zvolať vôbec.66 Ako magistráti bez impé-

 62 Ako sme spomenuli vyššie, ten istý človek sa stal v roku 356 pred n. l. prvým plebejským 
diktátorom.

 63 Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 7,22,7-10 a 10,8,8. 
 64 Porovnaj: LIVIUS. Periochae, 59. 
 65 Porovnaj: PLINIUS SECUNDUS. Naturalis Historia, 35, 197; VARRO. De lingua latina, 

6,93. Pre opak pozri: ZONNARAS, J. Epitome historiarum, 7,19,8.
 66 Porovnaj: GELLIUS. Noctium Atticarum, 14,7,4.
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ria67 nemali k dispozícii liktorov,68 ale patrila im sella currulis a toga praetex-
ta,69 čo pravdepodobne súviselo s ich náboženskými a rituálnymi povinnos-
ťami, na ktoré sa vyžadovala kráľovská auspícia.70

2.2.2.6 Praefectus urbi 
Podľa tradície, resp. verzie neskoršie žijúcich rímskych historikov,71 bol usta-
novený praefectus ubi vtedy, ak sa mal kráľ vybrať na vojenskú výpravu. Jeho 
úlohou teda bolo spravovať „veci v meste“ počas kráľovej neprítomnosti. Po 
vzniku republiky mal tento úrad podobnú funkciu – ak opustil mesto po-
sledný držiteľ impéria, ustanovil v meste svojho zástupcu, teda mestského 
prefekta, „aby vykonával právo v meste“.72 Rozsah tohto „zmocnenia“ však 
s najväčšou pravdepodobnosťou nebol v podobe úplného impéria, ale len 
v rozsahu menšom, ako ho mala osoba, ktorá ho zmocňovala.73 Rovnako 
bola obmedzená dĺžka trvania jeho poverenia, ktoré mohol poverujúci ke-
dykoľvek odvolať. Pomponius, resp. neznámy historik, z ktorého čerpá, ďa-
lej zachytáva, že v neskorších dobách mal tento úradník hlavne náboženské 
a ceremoniálne kompetencie,74 pričom v jeho dobe (teda najneskôr v dru-

 67 Niektorí autori navrhujú, že cenzor bol, minimálne spočiatku, vybavený impériom. Porov-
naj, napr.: DEVELIN, E. Lex Curiata and the Competences of Magistrates. In Mnemosyne. 
1977, Vol. 30, s. 63 a nasl. 

 68 Porovnaj: ZONNARAS, J. Epitome historiarum, 7,19,8.
 69 Porovnaj: POLYBIUS. Historiae, 6,53,7; REBRO, K., BLAHO, P. Rímske právo, s. 28.
 70 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 56.
 71 Napr. Dionisos z Halikarnasu vo svojich Antiquitates Romanae (2,12,1) datuje zriadenie 

tohto úradu až do čias prvého rímskeho kráľa Romula, podobne aj Joannes Laurentius 
Lydus v diele „O mesiacoch“ – Liber de Mensibus (1,21). Tacitus (Annales 6,11,1) dokonca 
spomína mená troch konkrétnych úradníkov. 

 72 Porovnaj: Pomp. D 1,2, 2, 33. 
 73 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 37. Je však dôležité 

si uvedomiť, že mestský prefekt nebol „vlastným“ držiteľom impéria a auspície, pretože 
nebol zvolený a kreovaný tomu zodpovedajúcou procedúrou. Jeho impérium bolo len „ne-
vlastné“, teda delegované, resp. odvodené od impéria toho, kto ho do funkcie ustanovoval. 
Preto aj dĺžka výkonu jeho funkcie trvala len dovtedy, kým pôvodný držiteľ impéria svoje 
poverenie mestskému prefektovi neodvolal. 

 74 Mommsen spomína, že bol ustanovený na to, aby ostal v Ríme, pokým ostatní držitelia im-
péria sa zúčastňovali každoročného aprílového Latinského festivalu (Feriae Latinae), ktorý 
sa konal mimo mesta na Monti Albani (Porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. 
Vol. I, s. 666, pozn. 3). Pre viac k Latinskému festivalu pozri: SMITH, CH. J. Feriae Latinae. 
In BRANDT, J. R., IDDENG, J. W. (eds.) Greek and Roman Festivals: Content, Meaning, 
and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 267–288; EISENHUT, W. Feriae 
Laninae. In SONTHEIMER, W., GARTNER, H. (hsrg.) Der Kleine Pauly. Band 2, Stuttgart: 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 1967, s. 537 a nasl.; FOWLER, W. W. The Roman Festivals 
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hom storočí n. l.) bol menovaný každoročne. Od čias Cézara mestskému pre-
fektovi pribudli nové kompetencie, ktoré zásadným spôsobom zmenili cha-
rakter jeho funkcie.75

Napriek jeho primárnemu sídlu v meste a kompetenciám predovšetkým 
v súdnej a administratívnej oblasti, mohol mestský prefekt v ojedinelých prí-
padoch viesť vojsko,76 dokonca predsedať Senátu,77 či predložiť zákon ľudo-
vému zhromaždeniu. Naproti tomu delegovaná podstata jeho auspície mu 
neumožňovala viesť Latinský festival, voľbu konzulov v centuriálnom zhro-
maždení, menovať diktátora či oslavovať triumf.78

2.2.3 Predchodcovia prétora – zhrnutie
Ústavný a politický vývoj ranej rímskej republiky (teda od jej vzniku v roku 
509 pred n. l. do reformy roku 367 pred n. l.) mal niektoré základné trendy, 
ktoré výrazne determinovali podobu a charakter úradu prétora v nasledujú-
com období. 

Po prvé už od samotného vzniku republiky sa bolo treba popasovať s prob-
lémom rozdelenia „nedeliteľnej“ štátnej moci – pôvodne kráľovského impé-
ria – a to takým spôsobom, aby sa zabránilo opätovnému ovládnutiu štátu 
jedným mužom (teda reštitúcii kráľovstva), ale zároveň, aby sa zachovala po-
trebná akcieschopnosť držiteľov štátnej moci tak v domácej, ako aj vo vojen-
skej sfére. Kolegiátny princíp uplatnený pri konzuloch (a neskôr aj pri cenzo-
roch či vojenských tribúnoch s konzulskou mocou) sledoval hlavne prvý cieľ 
a v čase kríz a častých vojenských atakov od susedov Ríma, ktoré ohrozovali 
samotnú existenciu vtedy ešte malého mestského štátu, boli dvaja držitelia 
rovnakej „absolútnej“ moci často skôr prekážkou úspechu ako jeho strojcom. 
Preto sa veľmi skoro osvedčil princíp „mimoriadneho úradníka“ s plnou mo-
cou – diktátora – ktorý nemal zviazané ruky. Striedanie sa riadnych a mimo-
riadnych úradníkov vyjadrovalo hľadanie potrebného ekvilibria medzi sna-
hou o zabezpečenie rovnosti v republike a potrebou jej aktuálneho prežitia. 

of the Period of the Republic: An introduction to the Study of the Religion of the Romans. 
London: Macmillan, 1899, s. 95–97, 227–228 a 335. 

 75 Pre viac o tejto Cézarovej reforme pozri: VITUCCI, G. Ricerche sulla praefectura urbi in età 
imperiale. Rome: „L’ Erma“ di Bretschneider, 1956, s. 9–20. 

 76 Napr. DIONISOS. Antiquitates, 8,64,3; 6,2,3 a 10,22,1, alebo LIVIUS. Ab urbe condita, 3,5,3 
a 3,8,7. 

 77 Napr. LIVIUS. Ab urbe condita, 3,9,6 a 3,29,4. 
 78 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 37.
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Druhým zlomovým bodom ústavného vývoja Rímskej republiky v danom 
období bola tenzia medzi dvoma triedami – patricijmi a plebejcami. „Histo-
rické nároky“ patricijov na výsadné postavenie v štáte a na monopolný prí-
stup k najvyšším štátnym funkciám narážala na politické ambície plebejcov, 
ktorí tiež chceli mať svoj podiel na správe vecí verejných. Vývoj prvého storo-
čia po založení republiky teda viedol k zavedeniu úradu vojenských tribúnov 
s konzulskou mocou, ku ktorému mali prístup aj plebejci pri súčasnom za-
chovaní monopolu patricijov pri obsadzovaní úradov konzulov a cenzorov. 
Vidíme, že plebejci si vymohli určité ústupky, získali obmedzený podiel na 
jednom z fakticky najvýznamnejších úradov v tom čase, ale zatiaľ nebolo im 
umožnené, aby držali najvyššiu moc v štáte – impérium.

Napokon dôležitou črtou ústavného vývoja bola snaha nájsť vhodný 
prostriedok hierarchizácie moci najvyšších a ďalších úradníkov – resp. vy-
sporiadať sa s potrebou zavedenia princípu subordinácie, ktorý by umožňoval 
efektívne vedenie vojenských a civilných operácií aj pri rastúcom množstve 
úloh štátneho a vojenského aparátu na stále sa zväčšujúcom území. Princíp 
„nedeliteľného“ impéria, ako aj princíp kolegiality pri výkone najvyšších ma-
gistratúr (menovite konzulov, cenzorov a vojenských tribúnov s konzulskou 
právomocou) tieto prirodzené hierarchizačné tendencie do značnej miery 
obmedzovali. Napriek tomu však tento subordinačný princíp pozorujeme vo 
vzťahu medzi diktátorom a jeho veliteľom jazdy – hoci jedným dychom mu-
síme dodať, že dva rozdielne silné stupne impéria sa v tomto období takmer 
s určitosťou ešte nevyminuli. Každopádne však táto faktická subordinácia 
mohla slúžiť ako model pre neskorší vzťah medzi konzulmi a prétormi a ako 
inšpirácia pre zavedenie dvoch stupňov impéria. 

Záverom teda musíme konštatovať, že zavedenie úradu prétora a jeho ne-
skorší vývoj bol do značnej miery determinovaný a určený dilemami, ktoré 
boli načrtnuté v tejto podkapitole. 

2.3  Zriadenie úradu prétora a jeho príčiny
Prijatie licíniovsko-sextiovských zákonov (leges Liciniae Sextiae)79 v roku 367 
pred n. l. znamenalo zásadný prielom v rímskom systéme najvyšších magis-
tratúr. Patricijovia a plebejci prijali nový kompromis, ktorý spočíval v od-

 79 Pre primárne zdroje k leges Liciniae Sextiae pozri: FLASCH, D., LAHR, S. Die Gesetze der 
frühen römischen Republik: Text und Kommentar. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, 1994, s. 280–297. 
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stránení vojenských tribúnov s konzulskou mocou, zavedení novej magis-
tratúry v podobe prétora ako „menšieho kolegu“ (collega minor) konzulov 
a v sprístupnení jedného konzulského miesta plebejcom.80 

Prétor bol rovnako ako obaja konzuli volený v jeden a ten istý deň81 cen-
turiálnym zhromaždením a rovnako ako oni získal svoj vlastný lex curiata de 
imperio. Charakter jeho auspície bol teda rovnaký ako u konzulov (auspicia 
maxima), ale jeho impérium bolo pri podobnej povahe vo vzťahu ku konzu-
lom menšie (imperium minus).82 V praktickej rovine im bol teda podriade-
ný, ale v podstate mal rovnaké kompetencie a mohol vykonávať rovnaké čin-
nosti ako konzuli. Jeho funkčné obdobie bolo takisto jeden rok.83

 80 Tomuto kompromisu predchádzalo vskutku búrlivé obdobie politických zápasov medzi 
týmito dvoma spoločenskými triedami. Dokonca v istom momente sa vraj schyľovalo 
k ďalšej secesii plebejcov (porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 6,42,10). V tejto situácii 
prišiel aktuálny diktátor M. Furius Camillus – ktorý mimochodom zastával tento úrad 
už piatykrát a predtým bol šesťnásobným vojenským tribúnom s konzulskou mocou – 
s kompromisným návrhom, ktorým plebejcov presvedčil: plebejcom bolo otvorené jedno 
konzulské miesto. Na oplátku bol zriadený prétorský úrad, ktorý bol prístupný len patrici-
jom (porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 6,42,11). Tiež bol zriadený nový úrad kurulského 
edila, kde sa striedali patricijovia aj plebejci (porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 6,42,14 
a 7,1,6). Čuduj sa svete, prvým prétorom v histórii Ríma bol zvolený diktátorov syn M. Fu-
rius Camillus ml. (porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 7,2,1). 

 81 To platilo len do roku 197 pred n. l. Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 33,24,2. K rozdiel-
nemu dňu voľby prétorov a konzulov a možného dopadu tohto kroku na ich auspíciu pozri: 
BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 270, pozn. 2; RICHARD, J.-C. 
Praetor Collega Consulis Est: Contribution a L’ Histoire de la Preture. In Revue de Philolo-
gie. 1982, Vol. 56, s. 26, pozn. 41–42. 

 82 Porovnaj: GELLIUS. Noctium Atticarum, 13,15,4; LIVIUS. Ab urbe condita, 3,55,11; 7,15,6; 
8,32,3; 43,14,3; 45,43,2; PLINIUS SECUNDUS. Panegyricus Traiano, 77 a CICERO, M. T. 
Epistulae ad Atticum, 9,9,3. 

 83 Rovnako ako to bolo u konzulov, aj úrad prétora bolo možné výnimočne predĺžiť – proro-
govať. Takýto prétor sa zvykol označovať ako pro praetore. Prvý takýto prípad sa stal v roku 
241 pred n. l., kedy bolo predĺžené trvanie impéria prétora Q. Valeria Falta, aby mohol 
uzavrieť mierovú zmluvu. Porovnaj: POLYBIUS. Historiae, 1,62,8 a 1,63,3; ZONNARAS, J. 
Epitome historiarum, 8,17,3-4. Špecifickým prípadom „nepravej prorogácie“ bolo zvolenie 
konzula Claudia Caecia za prétora v roku 296 pred n. l. Ten svoj konzulský úrad zastával 
v predchádzajúcom roku, pričom velil vojsku v Etrúrii. Namiesto prorogácie jeho konzul-
ského úradu teda došlo k jeho zvoleniu za prétora (in absentia) (porovnaj: LIVIUS. Ab urbe 
condita, 10,22,8-9), pričom naďalej zostal na čele vojska, až kým ho nevymenil konzul pred 
daný rok Q. Fabius Maximus Rullianus (porovnaj: 10,24,18 a 10,25,9). Bližšie k tejto alter-
natíve prorogácie pozri: RILINGER, R. Die Ausbildung von Amtswechsel und Amtsfristen 
als Problem zwischen Machtbesitz und Machtgebrauch in der Mittleren Republik (342 bis 
271 v.Chr.) In Chiron: Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des 
Deutschen Archäologischen Institut. 1978, Vol. 8, s. 308. 
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2.3.1 Príčiny vzniku úradu prétora 
Antické pramene sa rozchádzajú v odpovedi na otázku, čo bolo hlavnou prí-
činou vzniku úradu prétora. Vo všeobecnosti sa spomínajú najmä právne, 
politické a vojensko-administratívne dôvody. V tejto kapitole sa postupne 
pozrieme na všetky tri a pokúsime sa určiť, ktorý z nich hral v danom čase 
dominantnú rolu. Veľkým limitujúcim faktorom nášho výskumu je pomer-
ne vysoké riziko možných anachronizmov zo strany antických historických 
a právnych prameňov, ktoré pochádzajú spravidla z obdobia niekoľko storočí 
po udalostiach, ktoré opisujú a pri ktorých hrozí, že ich autori prenášali po-
vahu úradu, ktorý poznali zo svojej vlastnej epochy, do rekonštrukcie jeho 
vývoja. 

2.3.1.1 Právne príčiny
V prameňoch sa najčastejšie vyskytuje právne vysvetlenie zavedenia úradu 
prétora. Základná schéma je jasná: konzuli boli veľmi zaneprázdnení vojen-
skými povinnosťami, a preto bolo potrebné, aby ich „menší kolega“ vykoná-
val právo v meste (ius in urbe dicere). Táto verzia je zachytená v Pomponio-
vom fragmente v Justiniánskych Digestách,84 ako aj u Lívia.85

Analogicky k „šikovnej politike“ patríciov pri zavedení funkcie cenzora, 
ktorá de facto na dlhšie obdobie zabránila prístupu plebejcov k určitým cit-
livo vnímaným ceremoniálnym kompetenciám, existovala tu možnosť, že 
zavedenie prétorského úradu sledovalo podobný cieľ – zamedziť prístupu 
plebejcov, ktorým bola teraz otvorená konzulská magistratúra, k možnosti 
tvoriť civilné právo a podieľať sa na jeho aplikácii v praxi . 

De Martino používa práve tento argument a poukazuje na rozdielne záuj-
my patricijov a plebejcov v oblasti obsahu civilného práva, najmä čo sa týka 
vzťahov medzi veriteľmi a dlžníkmi a otázky osobnej slobody.86 Brennan túto 
teóriu spochybňuje poukazom na očividné vplyvy plebejcov na podobu le-
gislatívy v tejto oblasti minimálne už od polovice 5. stor. pred n. l. De Mar-
tino podľa neho vychádza z chybnej predstavy o existencii prekážky, ktorá 
by bránila konzulom zapájať sa do civilnej jurisdikcie v Ríme, pretože mala 

 84 Porovnaj: Pomp. D 1,2,2,27. 
 85 Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 6,42,11. 
 86 Porovnaj: MARTINO, F. DE. Storia della Costituzione Romana. Ed. 2, Vol. I, Naples: Jove-

ne, 1972, s. 429. V podobnom duchu vystupuje aj U. von Lübtow (porovnaj: LÜBTOW, U. 
VON. Das Römische Volk. Sein Staat und sein Recht. Frankfurt a. Main: Klostermann, 1955, 
s. 230–231). 
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byť táto plne rezervovaná prétorom. To by bolo v rozpore jednak s uceleným 
chápaním impéria – kam patrila aj jurisdikcia v civilných veciach – ale aj 
s podriadeným postavením prétora voči konzulovi.87 

Brennanove námietky považujeme za plne plauzibilné. Na strane druhej 
si ale myslíme, že prenesenie civilnej jurisdikcie na prétora určite malo vplyv 
na menšie angažovanie sa konzulov v civilných veciach – ktoré sa zjavne ob-
medzovalo len na dohľad nad zneužívaním kompetencie zo strany prétorov. 
Považujeme za celkom možné, že takto nastavený systém vzťahov medzi naj-
vyššími magistratúrami umožňoval patricijom vo zvýšenej miere vplývať na 
podobu civilného práva – predovšetkým prostredníctvom prétorských edik-
tov. Brennan má teda pravdu v tom, že plebejci mali aj naďalej nástroje na to, 
aby odstránili najväčšie excesy zneužívania pretúry na jednostranné presa-
dzovanie záujmov patricijov. Na strane druhej ale veľkú väčšinu čiastkových 
úprav skryto favorizujúcich patricijov mohli ťažko riešiť cez legislatívne zme-
ny či disciplinárne opatrenia. 

Brennan na základe rozsiahlej analýzy prameňov konštatuje, že prétor 
v danom období robí skutočne všetko možné, na čo ho oprávňuje jeho impé-
rium – napr. zatýka zbehnutých vojakov,88 predsedá v neprítomnosti konzu-
lov senátu,89 predkladá zákony ľudovému zhromaždeniu,90 zúčastňuje sa na 
viac-menej diplomatickej misii u spojencov91 – ale nikde sa nespomína, že by 
viedol súdny proces civilného charakteru. Je pravdepodobné, že to aj v tom-
to období robil – koniec koncov ho na to oprávňovalo jeho impérium – ale 
táto činnosť určite nebola dominantnou, a teda ťažko mohla byť skutočným 
dôvodom vzniku tejto magistratúry. Preto je vysoko pravdepodobné, že tak 
Lívius, ako aj Pomponius pracovali s anachronickými vysvetleniami a zdô-
vodneniami, ktoré vytvorili na základe poznania úradu prétora z neskorších 

 87 O existencii tejto prekážky bol presvedčený aj Mommsen (porovnaj napr.: MOMMSEN, T. 
Römisches Staatsrecht. Vol. II, s. 101, 207–208, 219). K miernej korekcii jeho pozície však 
dochádza neskôr (porovnaj: MOMMSEN, T. Abriss des römischen Staatrecht. Leipzig: 
Duncker & Humblot, 1893, s. 156). Leifer však pomerne presvedčivo argumentoval v ne-
prospech Mommsenovej tézy, keď poukazoval na jednotu impéria a absenciu akýchkoľvek 
zmienok o konzulskom „vykonávaní práva“ v predošlom období, čo však nebolo dôsled-
kom nejakej právnej prekážky, ale len jednoduchou praxou (porovnaj: LEIFER, F. Die Ein-
heit des Gewalt Gedankens im römischen Staatsrecht: Ein Beitrag zur Geschichte des öffentli-
chen Rechts. München, 1914, s. 206–224). 

 88 Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 7,39,3.
 89 LIVIUS. Ab urbe condita, 8,2,1-2.
 90 LIVIUS. Ab urbe condita, 8,17,12. 
 91 LIVIUS. Ab urbe condita, 9,20,5.
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dôb.92 V tomto bode sa s Brennanom stotožňujeme – civilná jurisdikcia bola 
len jednou z viacerých oblastí, kde prétor v prvých rokoch a desaťročiach 
svojej existencie pôsobil, a preto je veľmi nepravdepodobné, že by bolo zria-
denie tejto magistratúry výsledkom akútnej potreby vytvorenia špeciálneho 
úradníka s impériom určeného výlučne – alebo aspoň dominantne – na rie-
šenie civilných sporov. 

2.3.1.2 Politické príčiny 
Ak je Líviove rozprávanie pravdivé, tak zriadenie úradu prétora má určite aj 
svoje politické príčiny. Patricijovia si dlho držali výlučný prístup ku konzul-
skej magistratúre, ktorá predstavovala v období ranej republiky jediný riadny 
úrad majúci plné impérium. Predchádzajúci ústupok plebejcom – v podobe 
zriadenia vojenských tribúnov s konzulskou mocou – ich už neuspokojo-
val a domáhali sa prístupu k najvyššej štátnej funkcii. Umožnenie tohto prí-
stupu bolo veľkým prielomom v politickom zápase plebejcov za rovnocen-
né postavenie v štáte, čoho si asi boli vedomé obe strany. Zavedenie pretúry, 
ako nového úradu s impériom, malo vďaka patricijskému monopolu na prí-
stup k tejto novej funkcii93 čiastočne kompenzovať ich politické a mocenské 
 straty. 

Plebejcom sa síce otvorila cesta k obsadzovaniu úradu konzula – keďže 
licíniovsko-sextiovské zákony odstránili právnu prekážku, ktorá im v tom 
predtým bránila – ale hmatateľné úspechy prichádzali len veľmi pozvoľne. 
Patricijovia v prvých desaťročiach po reforme efektívnou politikou obme-
dzovali prístup plebejcov ku konzulskému úradu.94 Navyše mnohé nové ple-
bejské rodiny boli nespokojné, pretože obmedzené množstvo úradov, ku 
ktorým mali plebejci právny prístup, boli v drvivej väčšine obsadzované prí-
slušníkmi plebejskej nobility.95 Do očí bijúcim príkladom tejto praxe boli 

 92 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 61–62. 
 93 Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 7,17,9 s 10,37,10. Proti existencii monopolu patricijov 

na prístup k pretúre argumentoval Mommsen, keď spochybnil hodnovernosť Líviovho vy-
svetlenia (porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. II, s. 204). 

 94 Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 7,18,3-10; 21.1-4; 22,10-11 a 24,11. 
 95 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 65–66 a 273 pozn. 

47. Ďalej pozri: HÖLKESKAMP, K.-J. Die Entstehung der Nobilität: Studien zur sozialen 
und politischen Geschichte der Römischen Republik im 4. Jhdt. v. Chr. Stuttgart: Steiner, 
1987, s. 86 a nasl. 
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C. Marcius Rutilus a M. Pompillius Laenas, ktorí si medzi rokmi 366–342 
pred n. l. rozdelili až polovicu všetkých plebejských konzulatúr.96 

Preto došlo v roku 342 pred n. l. k prijatiu série plebiscit, iniciovaných tri-
búnom ľudu L. Genuciom, ktoré – okrem iného – zakázali opakované obsa-
dzovanie toho istého úradu po dobu desiatich rokov (intra decem annos),97 
súčasné zastávanie viacerých úradov (v jednom roku) a dovolili obsadiť obe 
konzulské miesta plebejcami.98 Navyše je celkom možné, že obsahovali aj po-
vinnosť obsadiť jedno konzulské miesto vždy plebejcom.99 Pretože išlo len 
o plebiscity, ich záväznosť sa vzťahovala len na plebejcov a obsah týchto no-
riem sa pretavil do všeobecného zákonodarstva až podstatne neskôr.100 Poč-
ty plebejcov zastávajúcich úrad konzula sa však po tomto zásahu začínajú 
postupne dvíhať. Opakované magistratúry (v rámci desaťročného obdobia) 
postupne prestávali byť pravidlom a stávali sa výnimkami, ktoré mohol ak-
ceptovať senát v prípade náhlej vojenskej alebo inej potreby – a tie platili bez 
diskriminácie tak pre patricijov, ako aj plebejcov.101 

V roku 336 pred n. l. padol aj posledný patricijsky monopol, keď sa prvým 
plebejským prétorom stal Q. Publilius Philo.102 Nestalo sa tak zmenou záko-
na, ale len faktickým uznaním Philovej schopnosti zastávať túto funkciu zo 
strany senátu, ktorý zohľadnil, že išlo o bývalého úspešného konzula a dik-
tátora.103 Toto rozhodnutie malo precedentný charakter a otvorilo tak cestu 
obsadzovaniu pretúry aj ostatným plebejcom.

 96 Porovnaj: HÖLKESKAMP, K.-J. Conquest, Competition and Consensus: Roman Expan-
sion in Italy and the Rise of the nobilitas. In Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. 1993, 
Vol. 42, s. 22. 

 97 Brennan argumentuje, že tento výraz znamená zákaz opakovanej magistratúry po dobu 
konkrétnych 10 rokov od prijatia plebiscitu – teda že išlo o jednorazové dočasné opatre-
nie, ktorého platnosť uplynula rokom 330 pred n. l. Túto verziu potvrdzuje aj skutočnosť, 
že po tomto roku sa opätovne objavujú opakované magistratúry v značnom rozsahu a to 
aj u plebejcov (porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 67 
a 274, pozn. 66). 

 98 Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 7,42,2. 
 99 Porovnaj: CORNELL, T. J. Beginnings of Rome, s. 337 a nasl.; RICHARD, J.-C. Sur le Plé-

biscite ut consules ambos plebeios creari („Tite-Live VII“, 42, 2). In Historia: Zeitschrift für 
Alte Geschichte. 1979, Vol. 28, s. 65–75. 

 100 K uznaniu všeobecnej platnosti plebiscitov došlo až v roku 287 pred n. l., kedy bol prijatý 
lex Hortensia (porovnaj: Gai. Inst 1,3). 

 101 Porovnaj: HÖLKESKAMP, K.-J. Conquest, Competition and Consensus: Roman Expansion 
in Italy and the Rise of the nobilitas, s. 24–25. 

 102 Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 8,15,9.
 103 V tomto období nebolo zriedkavé, že sa o funkciu prétora uchádzal bývalý konzul. To sa, 

samozrejme, neskôr zmenilo v súvislosti s rozšírením počtu prétorov. 
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2.3.1.3 Vojenské a administratívne príčiny 
Bezprostredne pred prijatím licíniovsko-sextiovských zákonov pramene 
spo mínajú vojenskú hrozbu od Galov.104 Rimania mali v tom čase ešte v ži-
vej pamäti dobytie mesta tým istým nepriateľom, ku ktorému došlo v roku 
390 pred n. l.105 Už v prvých rokoch po vzniku úradu prétora vidíme tohto 
úradníka veliť vojsku.106 Jeho primárnou úlohou v tejto oblasti bolo brániť 
mesto Rím počas neprítomnosti konzulov, pričom velil rezervnej armáde. 
Tým si Rím vytvoril priestor pre tri potenciálne nezávisle vedené armády, 
z ktorých jedna – tá pod velením prétora – mala garantovať bezpečnosť mes-
ta. Aj predtým bolo, samozrejme, možné ustanoviť osobitných veliteľov, ktorí 
by viedli vojsko. Prétor bol však veliteľom s impériom a mal v princípe rov-
naké vojenské kompetencie ako samotní konzuli. 

Prétorova viac-menej stála prítomnosť v meste mu ďalej umožňovala vy-
konávať administratívne a ústavné procedúry, ktoré boli pre chod štátu ne-
vyhnutné – ako napr. vedenie zasadnutí senátu, zákonodarná iniciatíva, ve-
denie diplomatických rozhovorov s vyslancami cudzích štátov a pod. Pretože 
bol podriadený konzulom, vykonával tieto činnosti spravidla v ich neprí-
tomnosti alebo vtedy, ak ho na to poverili. 

2.3.2  Príčiny vzniku úradu prétora – súhrn
Na základe predtým uvedeného konštatujeme, že prétor bol v prvotnom ob-
dobí svojej existencie univerzálnym úradníkom – ktorý mal významné kom-
petencie vo všetkých uvedených oblastiach. Za prvotnú príčinu zavedenia 
tejto magistratúry považujeme mocenskú rovnováhu medzi záujmami patri-
cijov a plebejcov, ktorá bola vyjadrená v licíniovsko-sextiovských zákonoch. 
Jedným dychom ale dodávame, že nešlo len o jednoduchý politický „kšeft “. 

 104 Porovnaj: LIVIUS, T. Ab urbe condita, 6,42,4-8; PLUTARCHOS. Vitae parallelae. Camillus, 
40-41. 

 105 Porovnaj: POLYBIUS. Historiae, 2,18,6-19,1. Na inom mieste ale uvádza ako dátum doby-
tia Ríma roky 387 – 386 pred n. l. (porovnaj: POLYBIUS. Historiae, 1,6,1-2. 

 106 Prétor P. Valerius Poplicola ostal v rokoch 350 – 349 pred n. l. brániť Rím, hoci o jeho pria-
mych vojenských aktivitách nie sú záznamy (porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 7,23,3-4). 
Rovnako sa spomínajú vojenské aktivity prétora L. Pinaria, ktorý mal (pravdepodobne 
v roku 349 pred n. l.) brániť pobrežie pred Grékmi, na čo dostal od konzula L. Furia Camil-
la dve légie, ktoré mu následne vrátil, keď pominula hrozba od Galov (porovnaj:  LIVIUS, T. 
Ab urbe condita, 7,25,12 a 7,26,10-15). 
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Zavedením tretieho riadneho úradníka s impériom a zrušením pomerne 
problematického mimoriadneho kolegiátneho úradu vojenských tribúnov 
s konzulskou mocou sa ústavný systém republiky podstatne zjednodušil. Di-
ferenciácia impéria na menšie (minus) – ktorého držiteľom sa stal prétor – 
a väčšie (maius) – ktoré patrilo konzulom – umožnilo vytvorenie hierarchic-
kých vzťahov medzi úradmi. Princíp subordinácie – dovtedy známy len zo 
vzťahu medzi diktátorom a ostatnými držiteľmi štátnej moci – sa stal uhol-
ným kameňom konštrukcie ústavného systému Rímskej republiky v nasle-
dujúcom historickom vývoji. To sa, samozrejme, udialo pri súčasnom zacho-
vaní princípu kolegiality. Ten naďalej zabezpečoval univerzalistické poňatie 
impéria ako moci, ktorá oprávňuje jej nositeľa na výkon širokého spektra 
kompetencií od vojenských, administratívnych, politických, náboženských, 
fi nančných až po tie právne. V praktickej rovine boli tieto dva princípy skĺ-
bené spôsobom, ktorý umožňoval veľmi efektívnu vládu. 

2.4  Vývoj úradu prétora do roku 242 pred n. l.
Vývoj úradu prétora bezprostredne po jeho vzniku sme už opísali v pred-
chádzajúcej kapitole. V tejto sa sústredíme na analýzu jeho vývoja do roku 
242 pred n. l. 

Hlavnou „geopolitickou udalosťou“ daného obdobia bolo súperenie Ríma 
a Kartága o nadvládu nad západným Stredomorím. Rím medzičasom ovlá-
dol prevažnú časť Itálie a teraz sa dostal do konfl iktu s tiež expandujúcim 
Kartágom. V tejto situácii je vystavený systém troch stálych magistrátov 
s impériom (dvaja konzuli a prétor) novým výzvam. Pravidelné vojenské an-
gažovanie sa konzulov vo vzdialených oblastiach prenieslo na prétora zodpo-
vednosť za obranu celej Itálie,107 a niekedy nielen to. Z času na čas bol vyslaný 
aj mimo jej hraníc, aby zabezpečil nejakú vojenskú úlohu, ak sa konzuli do-
stali do problémov.108 Javí sa byť takmer isté, že obmedzenie prétora „vyces-
tovať“ z Ríma na dlhší čas v tomto období ešte neplatilo.109 

 107 Medzi rokmi 263 a 243 pred n. l. každý spomedzi konzulov pravdepodobne bojoval v zá-
morí. Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s.79.

 108 Porovnaj, napr. situáciu z roku 260 pred n. l.: ZONNARAS, J. Epitome historiarum, 8,11,1. 
 109 Okrem vyššie načrtnutej situácie sa minimálne ďalší dvaja prétori zapojili do rozsiahlejších 

vojenských operácií mimo Ríma. Bol to P. Furius Philus v roku 216 pred n. l. (porovnaj: LI-
VIUS. Ab urbe condita, 22,57,1 a 7-8) a L. Cornelius Merula v roku 198 pred n. l. (porovnaj: 
BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 108). 
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Prétor bol plne kompetentný vykonávať vojenské úlohy mimo mesta – do-
konca v niektorých prípadoch aj suplovať konzulov. Vhodným príkladom 
je kuriózna situácia z roku 242 pred n. l., kedy pontifex maximus L. Caeci-
lius Metellus zakázal110 jednému z konzulov (A. Postupiovi Albinovi) opus-
tiť mesto, a preto sa musel na vojenskú výpravu na Sicíliu vybrať s druhým 
konzulom C. Lutatiom Catalom prétor Q. Valerius Falto.111 Prétorove úlohy 
v meste zastával počas roka pravdepodobne konzul Albinus.112 Okrem toho, 
že prétor Valerius Faltus sa na danej výprave zdržal ešte pol roka a bol prvým 
prorogovaným prétorom vôbec, za svoje zásluhy si ako jeden z prvých préto-
rov vyslúžil aj triumf.113 

2.5  Zriadenie úradu cudzineckého prétora
Pravdepodobne v roku 242 pred n. l.114 bol zriadený úrad druhého préto-
ra. O tejto udalosti sa dozvedáme z troch rôznych zdrojov. Lívius len krát-

 110 Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 37,51,1-2 a Periochae 19. V celej záležitosti išlo o to, 
že A. Postupius Albinus bol flamen Martialis (teda hlava kultu boha Marsa – jeden z troch 
najvyšších kňazov v Ríme), ktorý nemohol odísť z Itálie na celý rok. K náboženskej a tech-
nickej stránke tejto funkcie pozri: MÜLLER-SEIDEL, I. Q. Fabius cunctator und die 
Konsulwahlen der Jahre 215 und 214 v. Chr: Ein Beitrag zur religiosen Situation Roms 
im zweiten punischen Krieg. In Rheinisches Museum für Philologie. 1953, Vol. 96, s. 256; 
WISSOWA, G. Religion und Kultus der Römer. 2. Aufl. München: C. H. Beck, 1912, s. 504–
508.

 111 Porovnaj: ZONNARAS, J. Epitome historiarum, 8,18,10 a CASSIUS DIO. Historia Romana, 
42,22,2 a 47,20,2. 

 112 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 83. 
 113 Prvým triumfujúcim prétorom vôbec bol v roku 256 pred n. l. A. Atilius Calatinus (porov-

naj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 80; BROUGHTON, T. R. 
S. The Magistrates of the Roman Republic, 1951, s. 208; DEGRASSI, A. (ed.) Inscriptiones 
Italiae XIII: Fasti et Elogia. Vol. I. Fasti consulares et triumphales. Tabulae et indices. Roma: 
Libreria dello Stato, 1947, s. 548). 

 114 Porovnaj: BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Reprint 1980. Philadelpia: 
The Americal Philosophical Society, 1880, s. 647. Hoci Líviova Periocha, ako aj Lydus kla-
dú vznik tohto úradu pred rok 242 pred n. l., nie je veľmi pravdepodobné, že to tak bolo. Ak 
by tieto správy boli pravdivé, potom by sa sicílskeho ťaženia v roku 242 pred n. l. nemusel 
zúčastniť mestský prétor, ale spolu s druhým konzulom by bol vyslaný prétor cudzinecký. 
O ňom však v súvislosti s riešením tejto ústavnej krízy neexistuje jediná zmienka. Preto sa 
stotožňujeme s názorom Mommsena, že prvý cudzinecký prétor bol zvolený pre rok 241 
pred n. l. Porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. II, s. 196, pozn. 2. Práve 
v tomto roku bol prijatý zákon lex Plaetoria de praetore urbano, z ktorého sa nám zacho-
valo len jedno ustanovenie pojednávajúce o jurisdikcii mestského prétora nad občanmi 
a o tom, že mal byť pritom sprevádzaný dvoma liktormi (Brennan argumentuje, že zníže-
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ko konštatuje, že (vtedy) boli po prvýkrát zvolení dvaja prétori.115 Lydus za-
chytáva aj dôvod zavedenia tohto úradu – druhý prétor mal byť arbitrom 
pre cudzincov.116 Pomponius presné roky neuvádza, ale zato ponúka príbeh 
o meste preplnenom cudzincami, medzi ktorými vykonával právo nový (cu-
dzinecký) prétor.117 Brennan118 proti všeobecnej mienke moderných roma-
nistov119 túto verziu spochybňuje poukazom na jej anachronickosť. Opiera 
sa aj o ofi ciálnu titulatúru novej funkcie „praetor qui inter peregrinos ius di-
cit“, ktorá umožňuje aj iné ako tradične prijímané interpretácie.120 Predsta-
vu, že by mal prétor rozhodovať civilné spory výlučne medzi cudzincami 

nie počtu liktorov zo šiestich na dvoch reflektovalo zmenu postavenia mestského prétora, 
ktorý odvtedy velil vojsku len veľmi zriedkavo – porovnaj: BRENNAN, T. C. The Prae-
torship in the Roman Republic, s. 110). Hoci sa to tu nespomína priamo, mohol tento zákon 
bezprostredne súvisieť so zriadením druhého (cudzineckého prétora). Pre znenie tohto 
ustanovenia pozri: Plaetorian law on praetorian prerogagatives. In ALLAN, CH. J., COLE-
MAN-NORTON, P. R., BOURNE, F. C. Ancient Roman Statutes: A Translation with Intro-
duction, Commentary, Glossary, and Index. Clark & New Jersey: The Lawbook Exchange, 
s. 19; MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. I, s. 384, pozn. 2. 

 115 Porovnaj: LIVIUS, T. Periochae, 19. V spojení s ďalším zdrojom (GELLIUS. Noctium Atti-
carum, 10,6,2-4) je jasné, že Lívius datoval zriadeniu úradu druhého prétora do roku 246 
pred n. l. 

 116 Porovnaj: LYDUS, JOANNES. De Magistratibus reipublicae Romanae, 1,38 a 1, 45. Kvôli 
zmätočnej chronológii nemôžeme s istotou povedať, kedy mal podľa Lyda vniknúť úrad 
cudzineckého prétora, ale bolo to buď v roku 247 alebo 244 pred n. l. 

 117 Porovnaj: Pomp. D 1,2,2,28. 
 118 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 86–89. 
 119 Porovnaj, napr.: DAUBE, D. The Peregrine Praetor. In The Journal of Roman Studies. 1951, 

Vol. 41, s. 66–70; FRIER, B. W. The Rise of the Roman Jurists: Studies in Cicero’s Pro Caen-
cina. Princeton: Princeton University Press, 1985, s. 52, pozn. 38; MARTINO, F. DE. Storia 
della Costituzione Romana, s. 230 s nasl., pozn. 43; WATSON, A. Law making in the Later 
Roman Republic. Oxford: Oxford University Press, 1974, s. 82.

 120 Konkrétne tu Brennan uvádza možnosť, že tento výraz neznamená „výkon práva medzi 
cudzincami“ – teda riešenie právnych sporov, ktoré medzi nimi vznikli – ale že pôvodne 
znamenal „výkon práva nad cudzincami“ – čo úzko súvisí s častými výjazdmi cudzinec-
kého prétora na vojenské a administratívne misie do zámoria, kde mal na cudzincov (teda 
podrobené obyvateľstvo) aplikovať rímsku moc a právo. Na podporu tohto lingvistického 
výkladu uvádza, že jednou z kompetencií prétora bolo aj uplatňovanie práva „inter sicarios“ 
– čo určite neznamená „medzi vrahmi“ ale „nad vrahmi“. Porovnaj: BRENNAN, T. C. The 
Praetorship in the Roman Republic, s. 87 a pozn. 66. Uznávame presvedčivosť tohto argu-
mentu, hoci si myslíme, že ide viac menej teoretickú konštrukciu, ktorej hodnovernosť sa 
nedá pri dnešnom poznaní prameňov verifikovať. Pokojne sa veci mohli mať aj tak, že na 
Sicílii (ktorú Rimania na konci Prvej púnskej vojny ovládli) mal cudzinecký prétor okrem 
vojenských a správnych funkcií, kde hájil záujmy rímskeho štátu, riešiť aj spory „medzi 
cudzincami“, poprípade aj medzi cudzincami a Rimanmi, na báze ius gentium. 
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( inter  peregrinos), považuje za absurdnú.121 Ak by mal cudzinecký prétor už 
od svojho vzniku rozhodovať spory medzi cudzincami a občanmi, tak by sa 
mu skôr hodil titul „praetor inter cives et peregrinos“, čo bol koniec koncov 
jeho ofi ciálny titul počas cisárstva.122 

Oveľa pravdepodobnejšie je, že za vznikom úradu druhého prétora stá-
la akútna vojenská a administratívna potreba, ktorú vytvorila Prvá púnska 
vojna. Už v predchádzajúcej kapitole sme spomenuli neštandardnú situáciu, 
ktorá vznikla v roku 242 pred n. l., kedy sa musel mestský prétor Valérius Fal-
to zúčastniť na celoročnej vojenskej kampani na Sicílii, kde dokonca pol roka 
presluhoval. Je preto vysoko pravdepodobné, že vznik úradu druhého (cu-
dzineckého) prétora súvisel práve s týmto incidentom,123 ktorý bol však len 
vyvrcholením viacročného personálneho defi citu nositeľov impéria. 

Existuje však pomerne hodnoverná správa od Apiána, že v nasledujúcich 
rokoch prétor (bez špecifi kácie, ale pravdepodobne cudzinecký) prichádza 
na Sicíliu každoročne a vykonáva tu správu.124 Z toho implicitne vyplýva, že 
druhý prétor bol medzitým voľný na iné činnosti – napr. na správu v Ríme 
alebo inde v Itálii či mimo nej.125 Sicília sa po skončení Prvej púnskej vojny 
stáva súčasťou Rímskej ríše. Nie je síce isté, či sa stala hneď aj provinciou,126 
avšak častá prítomnosť prétora na tomto ostrove sa javí byť podstatnou čas-
ťou agendy jedného z prétorov – pravdepodobne cudzineckého. 

 121 Za pravdu mu dáva aj Gilbert. Porovnaj: GILBERT, R. L. The Origine and History of the 
Peregrine Praetorship, 242–166 B. C. In Res Judicatae. 1939, Vol. 2, s. 50–58.

 122 Prvýkrát sa tento titul objavil v edikte cisára Augusta z roku 9 pred n. l. Porovnaj: Edic-
tum Augusti de aquaeductu Venafrano, riadok 65. K tomu ďalej pozri: MOMMSEN, T. Rö-
misches Staatsrecht. Vol. II, s. 197, pozn. 1. Tento titul sa objavuje aj na viacerých miestach 
u Lívia. Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 33,26,1; 39,8,2; 39,38,2 a 42,1,5.

 123 Porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. II, s. 196, pozn. 2. 
 124 Porovnaj: APPIAN. The Wars on the Islands, 1, 3. Hodnovernosť tejto správy však niektorí 

autori spochybňujú, napr.: DAHLHEIM, W. Gewalt und Herrschaft: Das provinziale Herr-
schaftssystem der römischen Republik. Berlin: De Gruyter, 1977, s. 48, pozn. 94. 

 125 Napr. v roku 234 pred n. l. bol vyslaný mestský prétor P. Cornelius na vojenskú misiu na 
Sardíniu, kde počas tejto kampane aj zomrel na maláriu. Porovnaj: ZONNARAS, J. Epito-
me historiarum, 8,18,10. 

 126 Brennan argumentuje, že opakované vysielanie magistráta z nej robí automaticky provin-
ciu (porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 88–89). Naproti 
tomu Marquardt tvrdí, že spočiatku nebol ustanovený žiaden prétor špecificky určený pre 
Sicíliu (to sa stalo až neskôr pri rozšírení počtu prétorov na štyroch), ale že tu adminis-
tratívne povinnosti plnil jeden z prétorov alebo privatus cum imperio (porovnaj: MAR-
QUARDT, J. Römische Staatsverwaltung. 2 Aufl. Band I. Leipzig: Hirtzel, 1884, s. 243). 
Podobne argumentuje aj Kienast (porovnaj: KIENAST, D. Entstehung und Aufbau des 
römischen Reiches. In Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische 
Abteilung. Vol. 80, 1968, s. 358). 
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Zhrnúc príčiny vzniku úradu druhého (cudzineckého) prétora konštatuje-
me, že podstatnú rolu zohrala vojenská a administratívna potreba republiky 
bojujúcej zdĺhavú vojnu proti zdatnému nepriateľovi na viacerých frontoch. 
Je vskutku málo pravdepodobné, že by sa taká významná zmena v ústavnej 
konštrukcii magistratúr odohrala výhradne alebo prevažne kvôli potrebe 
výkonu práva medzi cudzincami v Ríme – podotýkame, počas prebiehajú-
cej vojny, ktorá zachvátila celé západné Stredomorie. Prítomnosť „davov cu-
dzincov“ v Ríme je v tomto čase ťažko uveriteľná, pretože vojny zvyknú skôr 
obchodné styky medzi mestami a národmi utlmovať. Ak by sa aj v meste na-
chádzal väčší počet cudzincov zo spojeneckých štátov, tak ich právny status 
bol ukotvený v ius civile,127 a preto nebolo nevyhnutne potrebné napochyt-
ro zriaďovať osobitného úradníka s plným impériom na riešenie ich práv-
nych vecí výlučne v Ríme. Trend zvýšenej potreby regulácie vzťahov medzi 
 Rimanmi a cudzincami, respektíve medzi rôznymi skupinami cudzincov na-
vzájom, je viditeľný až o niekoľko desaťročí neskôr a súvisí s vytvorením pr-
vých provincií (Sicília, Sardínia, dve španielské provincie). 

2.6   Vývoj úradu prétora od poslednej štvrtiny 
3. storočia do roku 122 pred n. l. 

2.6.1 Rozšírenie počtu prétorov na štyroch 
Pravdepodobne v roku 228 pred n. l. bol počet prétorov rozšírený z dvoch na 
štyroch.128 Lívius tento krok dáva do súvislosti so zavraždením rímskych vy-
slancov v Ilýrii, na čo Rím odpovedal vojnou a tiež s inváziou Galov do Itá-

 127 Napr. tým, že boli cudzincom poskytnuté čiastkové oprávnenia z Rímskeho občianstva, 
ako napr. ius commercii alebo ius conubii. K tomu pozri napr.: KASER, M. ‚Jus honora-
rium‘ und ,ius civile‘. In Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische 
Abteilung. 1984, Vol. 101, s. 15–23; MAYAR-MALY, T. Commercium. In The Legal History 
Review. 2003, Vol. 71, Issue 1–2, s. 1–6; ROSELAAR, S. T. The Concept of Commercium 
in the Roman Republic. In Phoenix. 2012, Vol. 66, No. 3–4, s. 381–413; ROSELAAR, S. T. 
The Concept of Conubium in the Roman Republic. In PLESSIS, O. J. DU. (ed.). New Fron-
tiers: Law and Society in the Roman World, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013, 
s. 102–122; WACKERNAGEL, J. Conubium. In KRETSCHMER, P. (ed.) Festschrift für Uni-
versitäts-Professor Hofrat Dr. Paul Kretschmer: Beiträge zur griechischen und lateinischen 
Sprachforschung, Leipzig: Deutscher Verlag für Jugend und Volk, 1926, s. 289–306.

 128 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 91; MOMMSEN, T. 
Römisches Staatsrecht. Vol. II, s. 198. 
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lie v roku 225 pred n. l.129 Dvaja noví prétori boli určení na stálu správu Sicí-
lie a Sardínie,130 pričom na Sardínii sa to nezaobišlo bez odporu miestneho 
podrobeného obyvateľstva, ktorý bol však čoskoro zlomený.131

Tieto vojensko-správne príčiny rozšírenia počtu prétorov však mali aj vý-
znamné politické dôsledky. Dovtedy bolo pravidlom, že sa úspešní konzuli 
dali následne zvoliť za prétorov – hlavne zo začiatku, keď konzulských miest 
bolo numericky viac. Po rozšírení počtu prétorov na štyroch sa situácia ob-
rátila a riadny kariérny postup znamenal, že úradník najskôr zastával pretú-
ru a až potom sa stával konzulom, pričom je jasné, že nie každý mal reálnu 
šancu túto métu dosiahnuť. Táto schéma bola narušená vypuknutím Druhej 
púnskej vojny.132

Dvaja prétori teda vykonávali správu Sicílie a Sardínie, pričom v mes-
te Rím mali ostať dvaja zvyšní prétori – prétor urbanus a prétor peregrinus. 
Druhý menovaný sa tu však vyskytoval len zriedka a bol veľmi často vysiela-
ný na dlhodobé vojenské misie tam, kde práve vznikla akútna potreba, napr. 
aj mimo Itálie.133 Brennan na základe prameňov dokazuje, že sa cudzinecký 
prétor takmer celé obdobie medzi rokmi 227–198 pred n. l. zdržiaval mimo 
Ríma – najčastejšie v Galii.134 Je preto vysoko nepravdepodobné, že by mal 
v tomto období čas rozvíjať ius gentium na mestskej pôde Ríma.

 129 Porovnaj: LIVIUS, T. Periochae, 20.
 130 Porovnaj: SOLINUS. De mirabilis mundi, 5,1 a LIVIUS, T. Ab urbe condita, 33,42,8. Prí-

tomnosť osobitných prétorov na Sicílii a Sardínii zachytáva aj Pomponius (porovnaj: Pomp. 
D 1,2,2,32). Pod Sardíniu v tom čase spadala aj správa Korziky. 

 131 Porovnaj: ZONNARAS, J. Epitome historiarum, 8,19,10. 
 132 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 94–95. Počas tejto 

vojny sa vyvinula prax automatickej prorogácie vojenského veliteľa do nasledujúceho ob-
dobia, až dokým nesplnil stanovené ciele. Porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. 
Vol. I, s. 640–641.

 133 Porovnaj, napr.: POLYBIUS. Historiae, 2,23,5 a 2,24,5-6. Naproti tomu sa mestský prétor 
zdržiaval prevažne v Ríme a jeho bezprostrednom okolí – a to aj počas Druhej púnskej 
vojny. Jedinou výnimkou je situácia z roku 216 pred n. l., kedy bol praertor urbanus P. Fu-
rius Philus vyslaný na Sicíliu s tým, že mal napádať africké pobrežie. Porovnaj: LIVIUS. Ab 
urbe condita, 23,24,1; 23,24,7-8 a 23,21,2. Pre povinnosti mestského prétora pri ochrane 
bezprostredného okolia Ríma pozri: LIVIUS. Ab urbe condita, 23,32,18 a 27,22,12. 

 134 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 97 a 100. Podobne aj 
KUNKEL, W. Staatsordnung und Staatspraxis der Römischen Republik. 2. Abs. Die Magis-
tratur. München: C. H. Beck, 1995, s. 297–298. 
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2.6.2 Diferenciácia úloh mestského a cudzineckého prétora
V tomto období je však, naopak, vysoko pravdepodobné, že dvaja prétori 
(nepôsobiaci priamo v provinciách) mali vzájomne zastupiteľné postavenie 
a v Ríme konali ako prétori (všeobecne), nie ako mestskí či cudzineckí pré-
tori.135 Ich titulatúry sa ustálili až hlboko v druhom storočí136 a je možné, že 
s ich špecializáciou to bolo tiež podobné.137

Postupne sa vykryštalizovali ich kompetencie tak, že mestský prétor mal 
prednosť pred cudzineckým prétorom a vlastne aj pred všetkými ostatnými 
ustanovenými prétormi, pretože v neprítomnosti konzulov, ktorá bola symp-
tomatická, zastával najdôležitejšie funkcie v Ríme.138 V praktickej rovine to 
zahŕňalo všetky najdôležitejšie konzulské kompetencie okrem predsedania 
Latinskému festivalu a voľbám do najvyšších štátnych úradov139 – diktáto-

 135 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 100–102. V tejto sú-
vislosti musíme spomenúť vskutku zaujímavú Brennanovu teóriu o nemožnosti prorogácie 
mestskej prétorskej magistratúry odvolávajúc sa na niektoré pramene. Porovnaj: LIVIUS. 
Ab urbe condita, 24,9,4-5. K tomu pozri: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. I, s. 66 
a nasl. 

 136 Vyššie uvedené zdroje, ktoré opisujú udalosti spravidla s odstupom niekoľkých storočí, 
síce zaznamenávajú tieto záležitosti tak, ako keby už boli kompetencie prétorov vykryš-
talizované v momente ich prvotného ustanovenia. Prvý dochovaný hodnoverný prameň 
obsahujúci titul „praetor urbanus“ je známy z roku 186 pred n. l. zo Senatus Consultus de 
Bacchanalibus (porovnaj: Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol 1, s. 581, riadky: 4,8,17 
a 21). Titul cudzineckého prétora je v epigrafických prameňoch prvý raz prítomný až oko-
lo roku 120 pred n. l. (porovnaj: Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol 1, s. 583, riadok 
12). Samozrejme, prvý nám známy výskyt v prameňoch sa nedá vnímať ako prvé použitie 
tohto titulu vôbec. Avšak takýto výrazný časový odstup prvého výskytu titulu od zriadenia 
magistratúry druhého prétora podporuje hypotézu, že ku špecializácii týchto úradov do-
chádzalo len postupne. 

 137 Prípadom dokumentujúcim toto tvrdenie je LIVIUS. Ab urbe condita, 39,39,14-15 – kedy 
prétor Publius Cornelius zastával obe pretúry súčasne, pretože sa senát uzniesol, „že préto-
rov je dosť“.

 138 Porovnaj: KUNKEL, W. Staatsordnung und Staatspraxis der Römischen Republik, s. 204, 
pozn. 369. 

 139 Z tohto pravidla existuje výnimka. Po katastrofálnej bitke pri Trasimenskom jazere v roku 
217 pred n. l. Rím stratil okrem armády aj jedného konzula (Gaia Flamina) a druhý bol 
odrezaný od komunikácie s mestom. Preto si ľud zvolil diktátora (Q. Fábia Maxima) – hoci 
išlo o bezprecedentnú procedúru, pretože diktátor mal byť menovaný konzulom (porovnaj: 
LIVIUS. Ab urbe condita, 22,8,5-7 a 22,31,8-11; PLUTARCHOS. Vitae parallelae. Fabius 
Maximus, 4,1). Mommsen argumentuje, že týmto voľbám v centuriálnom zhromaždení 
predsedal mestský prétor (porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht, Vol. II, s. 147, 
pozn. 4), hoci Brennan spomína aj alternatívne vysvetlenia (porovnaj: BRENNAN, T. C. 
The Praetorship in the Roman Republic, s. 121 a 297, pozn. 188). 
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ra, konzulov, prétorov a cenzorov.140 Išlo teda napr. o predsedanie senátu,141 
prednášanie správ vojenských veliteľov o činnosti vojsk senátu a oznamova-
nie rozkazov senátu týmto veliteľom,142 predsedanie voľbám nižších magis-
trátov,143 predkladanie zákonov144 a pod. Tento prétor menoval špeciálnych 
senátorských legátov určených na vyšetrovanie určitých záležitostí a mal dis-
krecionárnu právomoc implementovať ich nálezy.145 Bol tiež zodpovedný za 
uzatváranie zmlúv na dodávky vojenského materiálu pre armádu146 a kon-
zul147 alebo senát148 ho mohli poveriť vykonaním vojenského odvodu. Mest-
ský prétor mal aj náboženské povinnosti. Od konca tretieho storočia pred 
n. l. viedol raz ročne festival Ludi Apollinares, pričom bol pri tejto úlohe ne-
zastupiteľný nikým iným bez špeciálneho zmocnenia senátu.149 V tejto oblas-
ti ďalej mohol vykonávať aj iné úlohy z poverenia konzula.150 

Po Druhej púnskej vojne sa mestský prétor spomína takmer výlučne v sú-
vislosti s výkonom kompetencií v Ríme. Brennan argumentuje, že Cicerova 

 140 Porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. II, s. 135, pozn. 7.
 141 Mestský prétor bol tretím úradníkom v poradí (po diktátorovi a konzulovi), ktorý mohol 

predsedať Senátu. Porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. I, s. 209–211. Ak 
bol v meste prítomný vyšší úradník, zvyčajne sa tohto postavenia prétor vzdal. Porovnaj: 
BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 112–115. Brennan ďalej uvá-
dza, že keď prétor komunikoval s veliteľmi z poverenia senátu, tak títo nemohli jeho prí-
kazy nerešpektovať, a to ani vtedy, ak išlo o vyššie postavených úradníkov – diktátorov 
a konzulov. Porovnaj: tamtiež s. 116–117. 

 142 Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 33,21,9; 44,17,3; 35,23,8; 37,57,3-4 a 40,16,6. Pre viac 
príkladov tejto činnosti pozri: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, 
s. 393, pozn. 145.

 143 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 120 a 295, pozn. 
180.

 144 Porovnaj napr.: LIVIUS. Ab urbe condita, 23,48,10; 23,49,4; 25,1,6-12; 27,51,8; 43,4,11. 
Brennan konštatuje, že prétorom iniciované zákony boli veľkou zriedkavosťou. Veľmi 
často však predkladal kuriálnemu zhromaždeniu leges de imperio, ak bolo treba zmocniť 
nemagistrátov (privati) (porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Repub-
lic, s. 119). 

 145 BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 115 a 293 pozn. 134.
 146 Porovnaj, napr.: LIVIUS. Ab urbe condita, 44,16,1-4.
 147 LIVIUS. Ab urbe condita, 39,20,4. 
 148 LIVIUS. Ab urbe condita, 23,34,13; 25,22,4 a 41,5,4. 
 149 K tomu pozri: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 103–104. Pre 

viac o Ludi Apollinares pozri: GARÉ, J. Apollon romain: essai sur le culte d’ Apollon et le 
développement du „ritus Graecus“ à Rome des origines à Auguste. Paris: de Boccard, 1955, 
s. 257–296.

 150 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 123–125.
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zmienka o desaťdňovom obmedzení zdržiavania sa tohto prétora mimo mes-
ta151 je pravdepodobne obyčajou (more maiorum) z tohto obdobia.152

2.6.3 Úlohy mestského prétora 
Z kompetencií mestského prétora v oblasti práva treba spomenúť vykoná-
vanie civilnej jurisdikcie v Ríme, dohľad nad činnosťou trestných súdov153 či 
menovanie špeciálnych prefektov riešiacich spory mimo Ríma.154 Z hľadiska 
výkonu civilnej jurisdikcie boli úlohy mestského prétora veľmi podobné ako 
úlohy cudzineckého prétora či prétorov v provinciách – všetci mohli v rámci 
svojej jurisdikcie riešiť sporové prípady medzi rímskymi občanmi a cudzin-
cami, ako aj medzi rímskymi občanmi navzájom, či dokonca mohli v niekto-
rých prípadoch viesť sporové konanie medzi cudzincami navzájom na ana-
logickej báze k rímskemu civilnému procesu.155 Gaius spomína v súvislosti 
s prijatím lex Atilia z roku 210 pred n. l., že mestský prétor (rovnako, ako aj 
väčšina tribúnov ľudu) dostal kompetenciu menovať poručníkov nedospe-
lým deťom,156 pričom z druhého storočia sú známe aj ďalšie úlohy mestského 
prétora v tejto oblasti.157 Pramene z tohto obdobia rovnako zaznamenávajú 
jeho rozhodovaciu činnosť v oblasti dedičského práva.158 

 151 Porovnaj: CICERO, M. T. Philippicae 2,31.
 152 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 108. Je pravdepo-

dobné, že do zákonnej podoby sa toto ustanovenie dostalo až za Sullu. Porovnaj: EARL, 
D. C. Tiberius Gracchus’ Last Assembly. In Athenaeum. 1965, Vol. 43, s. 105; EARL, D. C. 
Appian B.C. 1, 14 and ‚Professio‘: Θέρον δἧν ἢδη ϰαὶ προγραφα δημέρχων ἐν τὸ μέλλον. In 
Historia: Zeitschrift fur Alte Geschichte. 1965, Bd. 14, H. 3, s. 331.

 153 Išlo o prípady, kedy o konečnom verdikte rozhodovalo centuriálne zhromaždenie a teda 
procedúra vyžadovala ingerenciu magistráta s impériom. V ostatných prípadoch mohli 
trestné konanie viesť aj nižší magistráti. 

 154 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 105 a 289, pozn. 62; 
KNAPP, R. C. Festus 262L and Praefecturae in Italy. In Athenaeum. 1980, Vol. 58, s. 14–38. 
Bližšie k týmto prefektom pozri: KUNKEL, W. Staatsordnung und Staatspraxis der Rö-
mischen Republik, s. 540–547. 

 155 Porovnaj: WIEACKER, F. Römische Rechtsgeschichte I: Einleitung, Quellenkunde, Frühzeit 
und Republik. München: C. H. Beck, 1988, s. 481, pozn. 17.

 156 Porovnaj: Gai. Inst. I, 185. 
 157 Porovnaj, napr.: LIVIUS. Ab urbe condita, 39,9,7; 39,19,5-6 a CICERO, M. T. De oratore, 

1,166.
 158 Porovnaj, napr.: PLINIUS SECUNDUS. Naturalis Historia, s. 7,40; GELLIUS. Noctium At-

ticarum, 3,16,23 a CICERO, M. T. Rhetorica ad Herennium, 2,19.
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Prétori výrazne formovali výkon a podobu civilného procesu v štádiu in 
iure,159 pričom ich impérium oprávňovalo do neho zasahovať spôsobom, 
ktorý zákon priamo nepredpokladal,160 čím v konečnom dôsledku menili aj 
hmotné právo. Navyše princípy bona fi des a aequitas sa zásluhou prétorov 
stali neodmysliteľnou súčasťou rímskeho súkromného práva, pričom boli zá-
kladom mnohých nových prostriedkov procesnej ochrany.161 Prechod od le-
gisakčného k formulovému civilnému procesu162 pozíciu prétora pri formo-
vaní civilného práva ešte viac posilnil.163 Podobnú funkciu mali aj prétorské 
interdikty, ktoré predstavovali záväzný príkaz alebo zákaz prétora vo vzťahu 
 159 Pre komplexný pohľad na túto problematiku pozri: KASER, M. Prätor und Judex im rö-

mischen Zivilprozess. In The Legal History Review. 1964, Vol. 32, s. 329–362.
 160 Všeobecne k tejto tendencii pozri: WATSON, A. The Law of Actions and the Development 

of Substantive Law in the Early Roman Republic. In Law Quarterly Review. 1973, Vol. 89, 
s. 387–392. Prétori dokonca mohli odmietnuť poskytnúť určitý procesný prostriedok aj 
v situácii, kedy mal byť poskytnutý podľa zákona alebo prétorského ediktu. K denegatio ac-
tionis pozri: ANKUM, H. Denegatio actionis. In Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts-
geschichte: Romanistische Abteilung. 1985, Vol. 102, s. 453–469; METRO, A. La denegatio 
actionis. Milano: Giuffrè, 1972; WATSON, A. Law making in the Later Roman Republic, 
s. 93.

 161 Všeobecne o prétorovej inovatívnej činnosti v oblasti civilného procesu pozri: BRTKO, 
R. Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva v klasickom a justiniánskom období 
rímskeho práva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, 
s. 98–112. Ku konkrétnemu príkladu aplikácie konceptu bona fides pozri: KOVÁČIKO-
VÁ, J. Nemo plus iuris vs. bona fides – kolízia dvoch rímskoprávnych princípov optikou 
rímskeho práva a súčasnej judikatúry. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014, s. 69–76.

 162 O príčinách prechodu k formulovému procesu sa vedú spory. Väčšina romanistov pova-
žuje za hlavnú príčinu jeho zavedenia nemožnosť adekvátneho zapojenia cudzincov do 
legisakcii, pretože tieto používali staré náboženské formy neumožňujúce ich pružnejšiu 
aplikáciu. Preto cudzineckí prétori zaviedli alternatívny formulový proces (k tomu pozri: 
WIEACKER, F. Römische Rechtsgeschichte I, s. 449–450). Na druhej strane si Brennan mys-
lí, že skutočným dôvodom bola všeobecná snaha prétora spružniť proces (aj pre Rimanov), 
pretože jeho nedvižnosť – napr. existencia dies nec fasti – tlmila spoločenské a obchodné 
styky (porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 132). Bližšie 
k legisakčnému procesu pozri: BRTKO, R. Počiatky súdnej ochrany subjektívnych práv 
v rímskom práve – päť legisakcií. In Prvky a princípy rímskeho a kánonického procesného 
práva. Praha: Leges, 2016, s. 50–70.

 163 Udialo sa tak cez lex Aebutia, ktorý sa vo všeobecnosti datuje medzi roky 149–125 pred 
n. l. Dovŕšenie prechodu na formulový proces sa udialo dvoma Juliovými zákonmi (leges 
Iuliae) v roku 17 pred n. l. (porovnaj: HAUSMANINGER, H., SELB, W. Römisches Privat-
recht, s. 367–368). Všeobecne k tomuto prechodu pozri: Gai. Inst. 4,30 a GELLIUS. Noc-
tium Atticarum, 16,10,8. Bližšie k leges Iuliae pozri: GILTAIJ, J. The problem of the content 
of the lex Iulia iudiciorum publicorum. In The Legal History Review. 2013, Vol. 81, Issue 
3–4, s. 507–525; GIRARD, P. F. Les leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum. In 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung. 1913, Vol. 34, 
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k sporovým stranám, ktorým sa vec vyriešila zväčša predbežne – mimo riad-
neho civilného procesu.164 

Ediktálna činnosť prétorov165 bola tiež kľúčovou kompetenciou s nedo-
ziernym vplyvom na vývoj a podobu civilného práva. V edikte, ktorý zvyčaj-
ne platil počas celého trvania prétorovej funkcie, boli stanovené podmienky, 
za ktorých mali byť sporovým stranám priznané určité procesné prostried-
ky – napr. žaloby (actiones) alebo námietky (exceptiones). Kedy presne začal 
prétor meniť hmotné právo nie je úplne jasné, ale väčšina autorov sa prikláňa 
k druhej polovici 2. storočia pred n. l.166 K najdynamickejšiemu rozvoju pré-
torského ediktu však došlo v prvej polovici 1. stor. pred n. l. Okolo roku 70 
pred n. l. už Cicero spomína, že edikt je vnímaný ako osobitný zdroj súkrom-
ného práva tvoriaci samostatný korpus práva – ius praetorium.167 O necelých 
tridsať rokov neskôr už zachytáva, že mnohí ľudia považujú edikt za dôleži-
tejší zdroj súkromného práva ako Zákon XII. tabúľ.168 

Prétori169 tiež viedli tzv. questiones, ktoré predstavovali špeciálne vyšetrova-
nie určitej záležitosti z poverenia senátu170 – najskôr vo vojenskej ( militiae)171 

s. 295–374. Pre základnú bibliografiu o lex Aebutia pozri: WIEACKER, F. Römische Rechts-
geschichte I, s. 450, pozn. 25.

 164 Prvé interdikty v oblasti civilného práva sa objavujú okolo roku 160 pred n. l. Porovnaj: 
FRIER, B. W. The Rise of the Roman Jurists, s. 53, pozn. 41 a 64–65; WATSON, A. Law 
making in the Later Roman Republic, s. 41. Všeobecne k interdiktom pozri: JOLOWITZ, 
H. F. Historical Introduction to the Study of Roman Law. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1932, s. 235–237 a 268–272.

 165 Prvá zmienka o prétorskom edikte sa objavuje už na začiatku 2. stor. pred n. l. (porov-
naj: PLAUTUS. Poenulus, 16-45). K vývoju ediktálnej činnosti prétorov bližšie pozri: 
MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. I, s. 202–209.

 166 Napr. Wieacker navrhuje, že k tomu došlo okolo roku 150 pred n. l. (porovnaj: WIEAC-
KER, F. Römische Rechtsgeschichte I, s. 464). Kelly sa skôr prikláňa k dátumu okolo roku 
125 pred n. l. (porovnaj: KELLY, J. M. The Growth-Pathern of the Praetor’s Edict. In The 
Irish Jurist. 1966, Vol. 1, s. 352–354), Watson to kladie do posledného desaťročia 2. storočia 
pred n. l. (porovnaj: WATSON, A. Law making in the Later Roman Republic, s. 34). 

 167 Porovnaj: CICERO, M. T. In Verrem, II, 1, 109 a 114. 
 168 Porovnaj: CICERO, M. T. De Legibus, 1,17. 
 169 Vyskytovali sa síce aj prípady, kedy im predsedal konzul (porovnaj, napr.: CICERO, M. T. 

Brutus, 85-88), ale normálnym javom bolo, keď im predsedal prétor – najčastejšie cudzi-
necký. Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 127–130.

 170 Je dosť pravdepodobné, že ustanovenie špeciálnej questiones bolo nutné aprobovať na 
zhromaždení ľudu alebo plebsu. K tomu pozri: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the 
Roman Republic, s. 127 a MACKAY, C. Judicial Legislation of C. Sempronius Gracchus, s. 81 
a 120, pozn. 150. Pre opačný názor pozri: LINTOTT, A. Democracy in the Middle Repub-
lic. In Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung. 1987, 
Vol. 104, s. 45. 

 171 Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 26,33,11-14; 28,10,4-5 a 29,36,10-12. 
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a následne aj v domácej (domi)172 oblasti. Z hľadiska diferenciácie tejto agen-
dy a jej rozdelenia medzi prétorov pôsobiacich v meste sa počas 2. storočia 
pred n. l. nedospelo k jej rozdeleniu na základe vecného, hoci sa dá pozo-
rovať tendencia, že cudzinecký prétor bol angažovaný vtedy, ak sa prevažná 
časť vyšetrovania mala konať niekde mimo mesta.173 

2.6.4 Úlohy cudzineckého prétora 
Cudzinecký prétor v období Druhej púnskej vojny mohol mať podobné kom-
petencie ako mestský prétor, hoci ten mal pri ich výkone tradične prednosť. 
Vieme o tom, že predsedal senátu174 a z jeho poverenia viedol diplomatické 
rozhovory so zahraničnými delegáciami, ktoré neboli s Rimanmi v spojenec-
tve,175 či s nimi boli dokonca vo vojne.176 Väčšinou sa však objavuje na bojis-
kách – najčastejšie na severe177 či juhu Itálie.178 Brennan navrhuje, že v týchto 
prípadoch, kedy sa cudzinecký prétor pravidelne zdržiaval mimo mesto dlh-
ší čas, vydal pravdepodobne edikt, v ktorom odkázal riešenie sporov spada-
júcich do jeho jurisdikcie mestskému prétorovi.179 Od roku 197 pred n. l. je 
však neprítomnosť cudzineckého prétora v Ríme len sporadická a dochádza 
k špecializácii prétorov sídliacich v Ríme v podobe ich oddelených jurisdik-
cií.180 

 172 K pôvodne vojenskej podobe questiones pozri: MACKAY, C. Judicial Legislation of C. Sem-
pronius Gracchus, s. 85 a SIBER, H. Analogie, Amtsrecht und Rückwirkung im Strafrecht des 
römischen Freistaates. Leipzig: Hirzel, 1936, s. 7 a nasl. a 48 a nasl.

 173 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 130.
 174 Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 22,7,14 a 22,55,1. Pramene spomínajú, že v týchto prí-

padoch senát zvolali obaja prétori súčasne. Existuje však spor o tom, či senátu aj obaja 
predsedali (KUNKEL, W. Staatsordnung und Staatspraxis der Römischen Republik, s. 204, 
pozn. 368), alebo nie (porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, 
s. 112 a 291, pozn. 111). 

 175 Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 42,19,6; 14,13,8; 39,54,5 a 40,34,9-11. Na druhej stra-
ne sa o spojenecké delegácie staral a pred Senát ich uvádzal mestský prétor (porovnaj: 
LIVIUS. Ab urbe condita, 42,26,5; 45,44,4-9; 30,17,7-14; 30,21,3-5; 33,35,5-6; 34,57,2-3; 
37,46,9 a 44,16,4-6).

 176 BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 120.
 177 Porovnaj napr.: LIVIUS. Ab urbe condita, 23,25,1-4; 24,10,3; 24,44,3; 27,22,3 a 27,7,8. V po-

sledných dvoch prípadoch išlo a zaujímavú titulatúru (peregrina cum Gallia), ktorá nasved-
čuje, že v Galii sa vtedy začína formovať osobitná prétorská provincia. 

 178 Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 24,11,2; 24,20,8 a 24,44,2.
 179 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 107. 
 180 Ak napr. aj dochádzalo ku kumulácii obidvoch funkcií v jednej osobe, pramene hovoria 

o tom, že daná osoba dostala poverenie na výkon obidvoch jurisdikcií. Porovnaj: LIVIUS. 
Ab urbe condita, 35,41,6 a 37,50,8. 
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Hovoriac o právnych kompetenciách cudzineckých prétorov musíme 
zmieniť tradičný pohľad na túto magistratúru. Opierajúc sa o citovaný Pom-
poniov fragment sa ešte v nedávnej minulosti zvyklo všeobecne prijímať, že 
úrad cudzineckého prétora bol zriadený s cieľom vykonať právo medzi cu-
dzincami a Rimanmi a medzi cudzincami navzájom. Niektorí dokonca dáva-
li vznik formulového procesu do príčinnej súvislosti s administráciou práva 
medzi cudzincami cudzineckým prétorom.181 Richardson s týmto nesúhlasí, 
pretože aj vo formulovom systéme bolo potrebné zaviesť tzv. fi kciu občian-
stva, ktorá umožnila zapojenie sa cudzincov do procesu. Samotný formulový 
proces to teda automaticky neumožňoval. Navrhuje, že úlohou druhého pré-
tora bolo chrániť záujmy Latínov a ďalších spojencov s ius commercium, čo 
však bolo len časťou jeho agendy.182 

Napokon Brennan prináša zaujímavý komparatívny pohľad na diferen-
ciáciu celkovej prétorskej agendy medzi týmito dvoma úradníkmi. K tej 
podľa neho síce reálne v tomto období dochádzalo, ale určite nie na základe 
kritéria vecného (ratione materiae), ale skôr na základe kritéria lokačného 
(ratione loci). Cudzineckí prétori skrátka plnili úlohy, ktoré vyžadovali dl-
hodobejší pobyt mimo Ríma – naproti tomu mestskí prétori sa sústredili na 
agendu v meste. A to bez ohľadu na to, či išlo o výkon práva alebo iných ad-
ministratívnych povinností voči Rimanom alebo cudzincom.183 

2.7  Záver 
Zriadenie úradu prétora v roku 367 pred n. l. malo svoje príčiny v predošlom 
vývoji najvyšších orgánov Rímskej republiky. Dôležitým činiteľom bol kon-
cept impéria – teda najvyššej moci v štáte – ktorý ako relikt kráľovského zria-
denia formoval pohľad na charakter a fungovanie verejnej moci v Ríme. 

Impérium samotné predstavovalo najvyššiu moc v štáte, nad ktorou už 
nebola žiadna iná moc. Kolegiálny princíp, vláda na čas a možnosť sa v ur-

 181 Argument stojí na tom, že cudzinci sa nemohli podieľať na legisakčnom procese, preto 
museli cudzineckí prétori vyvinúť alternatívny procesný systém. K tomu pozri: ARRIAT, D. 
Le préteur pérégrin (diss.). Paris: Imprimerie Nationale, 1955, s. 37–44; GUARINO, A. La 
formazione dell’ editto perpetuo. In TEMPORINI, H., HAASE, W. (eds.) Aufstieg und Nie-
dergang der römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. 
Bd. XIII. Berlin & New York: De Gruyter, 1980, s. 66.

 182 Porovnaj: RICHARDSON, J. S. Les peregrini et l’ idée d’«empire» sous la République roma-
ine. In Revue historique de droit français et étranger. 1990, Vol. 68, s. 147–155.

 183 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 135.
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čitých situáciách odvolať voči rozhodnutiu magistráta pred ľud (provocatio) 
však boli odpoveďou na reálnu potrebu republikového zriadenia moc naj-
vyšších magistrátov obmedziť. Tieto obmedzenia vzťahujúce sa na konzu-
lov – ako najvyšších riadnych úradníkov republiky – vytvorili dostatočné 
prekážky reštaurácie kráľovstva. Na strane druhej ale v čase kríz znemožňo-
vali efektívne vojenské velenie a ohrozovali samotnú existenciu štátu. Preto 
vznikajú mimoriadne úrady – diktátora a jeho veliteľa jazdy – medzi ktorými 
platil princíp subordinácie. Diktátorovi boli podriadení všetci ostatní úrad-
níci vrátane konzulov. Striedanie sa „riadnej“ a „mimoriadnej“ vlády refl ek-
tovalo meniace sa potreby štátu vzhľadom na vnútorné a vonkajšie hrozby. 

Vývoj magistratúr bol do určitej miery ovplyvnený aj politickým zápa-
som medzi patricijmi a plebejcami. Všeobecná tendencia bola jasná – ple-
bejci postupne získavali prístup k úradom, ktoré dovtedy nemohli zastávať – 
resp. vytvorili sa pre nich úrady nové, ktoré mali obdobnú funkciu. To je do 
určitej miery aj prípad vojenských tribúnov s konzulskou mocou, hoci treba 
povedať, že pri zriadení tohto úradu pravdepodobne viac zavážila praktická 
vojenská a administratívna potreba. Tento zápas pokračoval aj naďalej a mal 
svoj vplyv aj pri neskoršom zriadení úradu prétora. 

V období pred rokom 367 pred n. l. pozorujeme aj tendencie, ktoré sme-
rovali k hierarchizácii jednotlivých úradov. Tento prirodzený trend bol síce 
značne brzdený kolegiátnou konštrukciou úradov konzulov, vojenských tri-
búnov či cenzorov. Na strane druhej sa však vzťah medzi diktátorom a kon-
zulmi a ešte viac medzi diktátorom a veliteľom jazdy približuje tomu, čo ne-
skôr bolo typické pre vzťah medzi konzulmi a prétormi. 

Tento vývoj sa koncentroval do licíniovsko-sextiovských zákonov z roku 
367 pred n. l. Vznikol úrad prétora ako držiteľa „menšieho“ impéria (impe-
rium minus) a „mladšieho“ kolegu konzulov. Ten síce mohol vykonávať dr-
vivú väčšinu kompetencií a úloh, ktoré mali konzuli, ale vo vzťahu k nim bol 
podriadený. Dochádza tu teda k vytvoreniu jasného vzťahu subordinácie – 
ktorý bol refl ektovaný aj na úrovni impéria. Celá záležitosť sa dá vnímať aj 
ako súčasť politickej dohody medzi patricijmi a plebejcami. Plebejci koneč-
ne dosiahli zrušenie patricijského monopolu na úrad konzula – tí na oplát-
ku dostali úrad prétora, o ktorý sa spočiatku (do roku 336 pred n. l.) mohli 
uchádzať len oni.

Hoci pramene spájajú vznik úradu prétora s potrebou špecializovaného 
výkonu práva, je vysoko pravdepodobné, že tento pohľad je anachronický 
a v skutočnosti prétori v prvej fáze ich existencie vykonávali veľmi rôzno-
rodé úlohy administratívneho, vojenského, ceremoniálneho, náboženského 
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ale aj právneho charakteru. Koniec koncov, oprávňovalo ich na to ich vlastné 
impérium, ktoré sa nijako nelíšilo od impéria konzulov – bolo len menšie vo 
vzťahu k nim. Prétori sa v tomto období v prameňoch spomínajú pri výkone 
vojenských úloh – a to aj mimo mesta – pretože Rím vtedy zažíval pomer-
ne turbulentné obdobie vojen pred svojím vlastným prahom. Je preto málo 
pravdepodobné, že by sa prétor venoval len výkonu práva medzi občanmi. 

Navyše v období Prvej púnskej vojny môžeme pozorovať, že je prétor vy-
sielaný na časté a zdĺhavé vojenské misie prevažne v Itálii, ale niekedy aj 
mimo jej hraníc. Prétor je v tomto období plnohodnotným vojenským velite-
ľom, ktorý v prípade potreby môže adekvátne nahradiť aj konzulov. K tomu 
došlo aj v roku 242 pred n. l., kedy bol prétor vyslaný na celoročnú vojen-
skú misiu na Sicíliu – spolu s jedným z konzulov. S touto udalosťou bolo 
pravdepodobne spojené aj zvolenie druhého (cudzineckého) prétora, ktorý 
sa odvtedy objavuje každoročne. Dlho boli títo prétori rovnocenní a mohli 
teda alternovať vo svojich úlohách. Cudzinecký prétor sa však postupne stále 
viac objavoval mimo mesta a bol vysielaný na vojenské a správne misie či už 
v rámci Itálie, ale aj na Sicíliu či Sardíniu. Druhý prétor medzitým plnil úlohy 
v meste a v jeho bezprostrednom okolí. 

Príčiny vzniku úradu druhého prétora boli tradične vnímané v akút-
nej potrebe administrácie práva medzi cudzincami v Ríme. Pramene, ktoré 
o tom hovoria, sú však pravdepodobne opäť anachronické. Tento prétor sa 
celé desaťročia po vzniku tohto úradu zdržiaval v Ríme len sporadicky – ako 
sme už spomínali, plnil hlavne vojenské úlohy v Itálii aj v zámorí. 

Pravdepodobne v roku 228 pred n. l. došlo k ďalšiemu rozšíreniu počtu 
prétorov na štyroch. Stáli za tým rastúce administratívne požiadavky expan-
dujúcej ríše. Dvaja noví prétori zastávali úlohy správcov na Sicílii a Sardínii. 
Zvyšní dvaja prétori pôsobili zväčša v Ríme – no cudzinecký prétor rovnako 
často plnil rôzne úlohy mimo mesta. 

Prétori v meste mali vzájomne zastupiteľné pozície, no postupne sa ich 
agenda špecializovala a diferencovala. Vo všeobecnosti možno konštatovať, 
že praetor urbanus mal pri výkone spoločných kompetencií faktickú pred-
nosť pred cudzineckým prétorom, a v čase neprítomnosti konzulov bol fak-
tickou hlavou štátu so všetkým čo k tomu patrí. Mestský prétor mal navy-
še v 2. storočí pred n. l. stále väčší vplyv na podobu civilného práva. Svojím 
ediktom ovplyvňoval reálny výkon súdnictva a v neposlednom rade pôsobil 
ako sudca v prvom štádiu civilného konania. Dôležité boli aj jeho interdikty 
a ďalšie prostriedky mimožalobnej prétorskej ochrany. 
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Preator peregrinus mal v 2. storočí podobné kompetencie a pravdepodob-
ne pomáhal mestskému prétorovi pri ich výkone. K špecializácii dochádzalo 
na základe lokačného kritéria – cudzinecký prétor sa zhosťoval úloh, ktoré 
vyžadovali dlhšiu prítomnosť mimo mesta. K diferenciácii na základe agen-
dy dochádza až v neskoršom období. To už však nie je predmetom výskumu 
tejto kapitoly. 
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VÝVOJ PRÁVNICKÝCH STAVOV 
V ANGLICKU

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

3.1  Úvod
Rovnako ako pri skúmaní vývoja právnických stavov v iných štátoch, aj v prí-
pade Anglicka je potrebné si vymedziť okruh osôb, ktoré budeme pre účely 
ďalšieho textu považovať za ich predstaviteľov. Pod tento pojem sa s určitos-
ťou budú dať podradiť inštitucionalizované skupiny profesionálnych zástup-
cov, ktorí v Anglicku pôsobili pri vyšších súdoch. Viac problematickým sa 
zdá byť zaradenie pod tento pojem na jednej strane rôznych skupín osôb 
znalých práva, ktorí sa plne alebo len čiastočne venovali koncipovaniu práv-
nych podaní (t. j. právo praktikovali, ale nemali, príp. mali len veľmi ob-
medzené právne vzdelanie) a tých, ktorí právo len vyštudovali na niektorej 
z anglických univerzít alebo priamo v súdnych akadémiách (tzv. inns of the 
court), ale svoje znalosti práva využívali len pre osobnú potrebu alebo spolo-
čenskú prestíž bez toho, aby vykonávali právnu prax. V nasledujúcom texte 
sa budeme zaoberať prevažne vývojom inštitucionalizovaného právnického 
stavu v Anglicku, čím však nepopierame význam ostatných skupín pre for-
movanie anglického práva. Dôraz bude kladený na vývoj právnych stavov, 
ktoré by sme v našej terminológii mohli označiť za slobodné právnické po-
volania, pretože vývoj právnych povolaní priamo spojených so štátnou sprá-
vou (napr. sudcovia, štátni zástupcovia, resp. štátni prokurátori atď.) je kvôli 
svojej obsiahlosti vhodné vyčleniť na samostatné spracovanie. 

3.2  Správa súdov v stredovekom Anglicku
Vznik a vývoj inštitucionalizovaného právnického stavu v Anglicku úzko 
súvisí s administráciou súdnej moci po normandskej invázii v roku 1066. 
Normanskí králi ponechali v existencii staršie anglosaské súdy grófstiev 
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( shire-moots) a stotinové súdy (hundred-moots), no zriadili aj dovtedy nee-
xistujúce zemepanské, resp. vrchnostenské súdy (manorial courts, Courts Ba-
ron), ktoré začali dominovať nad staršími súdmi. Okrem týchto súdov exis-
tovali aj kráľovské súdy, ktorých vecná príslušnosť bola pôvodne obmedzená 
na ochranu regálnych práv a na prípadné spory medzi poprednými šľachtic-
mi.1 Po katastrofálnej vláde Štefana z Bois v Anglicku (1135–1154) a uzurpá-
cii moci miestnymi šľachticmi bolo upustené od systémov kráľovských súdov 
so stálym sídlom, čo sa stalo špecifi ckou črtou anglického súdnictva po mno-
ho nasledujúcich storočí. Už za čias spísania najstaršej anglickej právnej kni-
hy Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae, ktorej autorstvo je 
pripisované vrchnému sudcovi (Chief Justiciar of England) počas vlády Hen-
richa II. (1154–1189) Ranulfovi de Glanvillovi, boli pôvodní sídelní sudcovia 
(Justiciars of England) nahradení tzv. putujúcimi sudcami (pôvodne iusticiae 
errantes, neskôr iusticiarii in itinere), ktorí boli vysielaní z kráľovského dvo-
ra a ktorí nemali žiadne väzby na miestne mocenské štruktúry. V roku 1176 
boli putujúci sudcovia rozdelení do šiestich obvodov (eyre), pričom ich počet 
sa pohyboval v 80. rokoch 12. storočia medzi dvadsiatimi a tridsiatimi.2 

V roku 1178 kráľ Henrich II. nariadil, aby piati sudcovia neboli vyslaní 
do grófstiev, ale aby ostali pri ňom a jeho kráľovskej rade.3 Títo sudcovia za-
sadali pred kráľom (coram rege) a premiestňovali sa spolu s kráľom. Nee-
xistencia ústredného súdu so stálym sídlom bola považovaná za čoraz viac 
obmedzujúci faktor, preto Magna charta v čl. 17 ustanovila stály súd, ktorý 
nemal nasledovať kráľa, ale mal sídliť vo Westminsterskom paláci.4 V proce-
se špecializácie pôvodne jednotnej kráľovskej rady (curia regis), ktorá spolu 
s kráľom disponovala univerzálnou jurisdikciou, začali sa od kráľovskej rady 
neformálne oddeľovať a osobitne zasadať rozličné ústredné orgány (ako par-
lament, veľká rada, tajná rada) vrátane súdov. Už za čias vlády Henricha II. 
začali sudcovia zasadať na „troch laviciach“ (benches), z čoho sa vyvinuli tri 
vrchné ústredné kráľovské súdy. Najstarším súdom bol Súd šachovej siene 
(Exchequer of Pleas, pomenovaný po miestnosti vo Westminsterskom paláci 
kde sa schádzal), ktorý sa zaoberal správou kráľovskej pokladne a rozhodo-
vaním fi škálnych sporov. Jurisdikcia ďalších dvoch súdov bola pôvodne zalo-
žená na osobnej príslušnosti – ak na konaní mala záujem Koruna (napr. bola 

 1 MAITLAND, F., MONTAGUE, F. A Sketch of English Legal History. New York: G.P. 
Putnam’s Sons, 1915, s. 30.

 2 BAKER, J. H. An Introduction to English Legal History. London: Butterworths, 2002, s. 16.
 3 BAKER, J. H. An Introduction to English Legal History, s. 18. 
 4 Communia placita non sequantur curiam nostram, set teneantur in aliquo loco certo.
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stranou sporu), bola založená príslušnosť Súdu kráľovej lavice (King’s Bench), 
inak rozhodoval Súd lavice bežných žalôb (Court of Common Pleas).

Pôvodne bolo možné iniciovať konanie pred týmito súdmi ústne alebo ne-
formálnou listinou, čo bolo v súlade s dovtedajšou praxou. Ak však chcel ža-
lobca začať spor priamo na Súde lavice bežných žalôb alebo pred kráľovskými 
sudcami zasadajúcimi v inom ako svojom grófstve, potreboval na to špeciál-
ne povolenie kráľa, ktoré malo formu osobitného zvitku, tzv. writu (lat. breve, 
angl. writ). Postupom času sa tento postup stal pre žalobcov bežným za pred-
pokladu, že žalobca nechcel využiť miestne nekráľovské súdy alebo sa zho-
dou okolností v čase vznesenia žaloby nenachádzali putujúci kráľovskí sud-
covia v jeho grófstve. Štandardizácia tohto postupu tiež spôsobila, že proces 
vydávania writov sa zbyrokratizoval – na návrh žalobcu ich automaticky vy-
dávala kráľovská kancelária (Chancery) po uhradení poplatku. 

Writy boli pôvodne vyjadrené ako voľne formulované rozkazy panovní-
ka šerifovi ako vrchnému kráľovskému úradníkovi v grófstve a menej často 
aj iným osobám.5 Právomoc súdu nebola založená samotným vydaním wri-
tu kráľovskou kanceláriou, ale až momentom, keď šerif doručil writ prísluš-
nému súdu spolu so správou, čo v súvislosti s vykonaním writu podnikol 
( return).6 Na rozdiel od rímskej litiskontestácie sa teda nevyžadovalo v tej-
to fáze spolupôsobenie žalovaného. Ak bola doručením writu súdu založená 
právomoc, vlastné konanie sa začalo ústnym prednesením žaloby žalobcom 
(lat. narratio, angl. count), v ktorej žalobca predniesol faktické skutočnosti, 
ktoré ho podľa vlastného názoru hmotne legitimovali z príslušného writu. 
Žalovaný na to mohol reagovať štyrmi spôsobmi: (1) mohol odmietnuť prav-
divosť všetkých skutkových tvrdení žalobcu (general traverse), (2) mohol od-
mietnuť len jedno alebo viacero skutkových tvrdení žalobcu (special traver-
se), (3) mohol priznať pravdivosť všetkých skutkových tvrdení, ale poprieť, že 
by žalobca mal na ich základe žalobný nárok (demurrer) a (4) mohol priznať 
 5 Podľa procesnej funkcie, ktorú plnili, ich rozdeľujeme na tzv. pôvodné writy (original writs), 

ktoré slúžili na začatie konania, súdne writy (judicial writs) slúžiace na zabezpečenie prie-
behu konania a exekučné writy (writs of execution) slúžiace na zabezpečenie výkonu roz-
hodnutia v prípade, že povinný subjekt dobrovoľne nesplnil povinnosť uloženú v súdnom 
rozhodnutí. Najdôležitejšou kategóriou sú originálne writy, ktoré podobne ako actiones vo 
formulovom štádiu rímskeho civilného procesu ovládali celé súdne konanie – v intencii 
vymedzovali podstatu sporu, ako aj sporové strany a v prípade vykonania predpísaného 
dokazovania bola šerifovi alebo sudcovi uložená v kondemnácii writu povinnosť žalované-
mu uložiť writom predpísanú sankciu alebo ho oslobodiť. Writ mal teda nielen procesné, 
ale aj hmotnoprávne účinky, lebo podobne ako actiones vymedzoval hmotnoprávne náro-
ky, ktoré boli žalovateľné pred daným súdom. 

 6 BAKER, J. H. An Introduction to English Legal History, s. 55.
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pravdivosť skutkových tvrdení žalobcu, ale uviesť iné skutočnosti, ktoré ža-
lobcovi bránia v žalobnom presadení jeho nároku (confession and avoidan-
ce). Prvé tri odpovede vymedzovali meritum sporu (lat. exitus, angl. issue) – 
v prvom prípade boli sporné všetky skutočnosti uvedené žalobcom (general 
issue), v druhom prípade len skutočnosti, o ktorých pravdivosti nebola me-
dzi účastníkmi dosiahnutá zhoda (special issue) a v treťom prípade meritum 
predstavovalo posúdenie právnej a nie skutkovej otázky (issue of law). Štvr-
tý spôsob odpovede nevymedzoval meritum veci, ale bol otvorený námietke 
žalobcu, v ktorej mohol uviesť ďalšie skutočnosti, ktoré mohli byť zase spo-
chybnené ďalšou replikáciou žalovaného. Tento proces trval tak dlho, kým 
sa strany buď nezhodli na niektorej faktickej skutočnosti, alebo na aplikova-
teľnom práve, čo vymedzilo meritum veci. Vymedzením merita veci vstúpi-
lo pojednávanie do ďalšej fázy. Ak bolo namietané len aplikovateľné právo, 
rozhodol otázku samotný súd (iura novit curia). Ak bol spor o všetky alebo 
len niektoré skutkové tvrdenia (general issue alebo special issue), rozhodovala 
o nich porota vytvorená zo slobodných mužov. 

Už v rannom období po normanskej invázii boli writy štandardizované do 
predpísanej formy a neskôr Oxfordskými províziami (1258) sa ich počet uza-
tvoril.7 Writy sa tak stali žalobami vo formálnom a materiálnom zmysle slo-
va a svojou funkciou sa podobali na actiones rímskeho formulového štádia 
civilného procesu. Na rozdiel od rímskeho práva, kde si prétor počas takmer 
celého formatívneho obdobia udržal moc vydávať nové žalobné formuly, 
anglický systém bol oveľa rigidnejší tým, že nové writy mohol schváliť jedine 
parlament so súhlasom Koruny. Do určitej miery sa rigidnosť žalobného sys-
tému dala preklenúť používaním rôznych právnych fi kcií na rozšírenie ale-
bo zúženie rozsahu žalôb. Existovali však prípady, ktoré sa pod žalobnú for-
mulu nedali subsumovať alebo alternatívne by v prípade subsumpcie nebol 
dosiahnutý spravodlivý výsledok.8 V takýchto prípadoch sa účastníci kona-
nia, ktorí sa cítili byť ukrivdení, obracali priamo na Korunu ako zdroj všetkej 
spravodlivosti (fount of justice). Tá rozhodovanie sporov prenechala lordovi 
(najvyššiemu) kancelárovi, ktorý nebol vo svojej rozhodovacej činnosti via-
zaný ani writmi, ani právoplatnými rozhodnutiami kráľovských súdov. Z ju-

 7 Bezprostrednou motiváciou bolo veľké rozšírenie nových writov v súvislosti s právnymi 
reformami Henricha II. Každý nový writ rozširoval právomoc kráľovských súdov na úkor 
miestnych alebo zemepanských súdov, voči čomu sa anglická šľachta postavila na odpor. 

 8 Writy umožňovali súdu, aby povinnú osobu zaviazal k vecnému alebo peňažnému plneniu, 
ale kodemnácia writov nepredpokladala, aby bol povinný zaviazaný niečo urobiť alebo 
niečoho sa zdržať. 
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risdikcie lordov kancelárov sa vyvinulo osobitné odvetvie práva (equity) a aj 
osobitný súd (Chancery) pôsobiacich popri všeobecnom práve zeme (com-
mon law) a kráľovských súdov (Courts of Common Law).

Okrem uvedeného systému ústredných všeobecných súdov existovali aj 
ústredné súdy s osobitnou jurisdikciou. Tieto boli v prvom rade cirkevné súdy 
(Courts Ecclesiastical) aplikujúce kanonické právo, ktoré tvorili do roku 1534 
osobitnú hierarchiu, keďže ich najvyššou odvolacou inštanciou bola Rímska 
kúria (konkrétne Rímska rota).9 Pôsobnosť kánonických súdov zahŕňala 
obdobne ako v iných európskych štátoch ratio personae všetkých klerikov10 
a ratio materiae všetky duchovné záležitosti, najmä sviatosti (manželstvo), 
s nimi súvisiace svetské záležitosti (závetné a zákonné dedenie, uznávanie 
nemanželských detí) a trestanie hriechov (v Anglicku napr. sexuálny styk 
medzi nezosobášenými osobami, nevera či obžerstvo). Okrem týchto súdov 
pôsobili prerogatívne tribunály opierajúce sa o jurisdikciu kráľovskej tajnej 
rady (napr. Súd hviezdnej siene, Court of Star Chamber),11 súd lorda admi-
rála (Court of Admirality) a súd lorda maršala a zemského maršálka (Court 
of the Lord High Constable and Earl Marshal of England). Všetky tieto súdy 
spolu s vojenskými súdmi a so súdmi univerzít (Oxford a Cambridge) apli-
kovali rímske (civilné) právo vrátane procesného práva ako súčasti vtedajšie-
ho ius commune.12 
 9 Act of Appeals (24 Hen. VIII, c. 12) z roku 1533 zakázal odvolanie do Rímskej kúrie, čím 

však nedošlo k zrušeniu existujúceho systému cirkevných súdov v Anglicku. Submission of 
the Clergy Act (25 Hen. VIII, c. 19) z roku 1534 recipoval dovtedy promulgované kánonic-
ké právo, ak neodporovalo anglickému zemskému právu a prerogatívam Koruny. Štúdium 
kánonického práva na univerzitách v Oxforde a Cambridgei bolo Henrichom VIII. zruše-
né. Od tohto obdobia na kánonických súdoch pôsobili doktori civilného (rímskeho) práva, 
ktorí do veľkej miery uchovali tradíciu kánonických právnikov.

 10 Podľa Constitution of Clarendon (1164) klerici obvinení z trestných činov mali byť pred-
vedení pred svetský súd a v prípade preukázania ich klerického stavu mali byť odovzdaní 
cirkevným súdom. Ak boli v konaní pred cirkevným súdom uznaní za vinných, mali byť 
pozbavení svojho stavu a odovzdaní naspäť svetským súdom na uloženie trestu ako laic-
kej osobe. Úplná imunita bola dosiahnutá po škandalóznom zavraždení prímasa Anglicka 
Thomasa Becketa, arcibiskupa canterburského vo svojej katedrále 29. 12. 1170 štyrmi ry-
tiermi na údajný príkaz kráľa. 

 11 Súd hviezdnej siene mal pôvodne konkurenčnú jurisdikciu so súdom lorda kancelára 
(Chancery) ako v civilných (najmä nehnuteľnosti), tak v trestných veciach (marenie výko-
nu spravodlivosti a iné formy narúšania procesu). Súd bol v priebehu 17. storočia spájaný 
so zneužívaním moci a v roku 1641 bol zrušený. Vytváranie prerogatívnych tribunálov (t. j. 
len Korunou bez súhlasu parlamentu) bolo definitívne zakázané v Bill of Rights (1 Will 
and Mar Sess 2, c. 2) z roku 1689.

 12 To potvrdzuje aj sir William Blackstone vo svojom autoritatívnom diele Commentaries on 
the Laws of England. Blackstone 1.3.6.
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3.3  Právnici pred kráľovskými súdmi
Na základe predtým uvedeného môžeme anglický právnický stav historicky 
rozdeliť do dvoch veľkých skupín – právnikov pred kráľovskými súdmi, kto-
rí aplikovali všeobecné anglické zemské právo (common law ako anglické ius 
proprium) a právnikov pred osobitnými tribunálmi, ktorí aplikovali rímske 
a kánonické právo (ius commune). Dominantnou skupinou v Anglicku bola 
prvá, keďže pôsobenie rímskeho a kánonického práva bolo striktne obme-
dzené len na vybrané oblasti. Zmienky o existencii osobitného právnické-
ho stavu pred súdmi nenachádzame pred začiatkom 13. storočia, kedy jedi-
ný identifi kovateľný právnický stav tvorili kánonickí právnici. Títo právnici 
však nemohli za odmenu vystupovať pred svetskými súdmi, takže ich reálne 
pôsobenie pred súdmi muselo byť obmedzené. V súvislosti s rozvojom sys-
tému formálnych žalôb (writov) začala byť povinnosť osobnej prítomnosti 
sporových strán v mieste zasadania ústredných súdov (takmer v celom ob-
dobí Westminsterský palác v Londýne) uvoľňovaná, keďže jej splnenie bý-
valo často spojené so stratou času, ako aj fi nančných prostriedkov. Možnosť 
zastúpenia procesnej strany pripúšťa už autor najstaršej anglickej právnej 
knihy Glanville (1190)13 a okolo roku 1230 Chronica Majora spomína pred 
Súdom lavice bežných žalôb (Common Pleas) skupinu právnikov nazvanú 
narratores, ktorej úlohou bolo ústne predniesť jednotlivé body (counts) ža-
loby a reagovať na následnú žalobnú odpoveď, resp. námietky. O päť rokov 
neskôr (v roku 1235) nachádzame prvú zmienku o procesných zástupcoch 
v legislatívnom texte (Statute of Merton). Prvý westminsterský štatút z roku 
1275 umožňoval strane dať sa pri určitých žalobách zastúpiť, ak sa na začiat-
ku konania aspoň raz dostavila osobne pred súd. Zákon z roku 1299 umož-
nil osobám zdržiavajúcim sa v zahraničí všeobecné zastúpenie, pričom toto 
privilégium bolo ďalej rozšírené na tých neschopných cesty a obyvateľov kra-
jov vzdialených od miesta kráľovskej kancelárie. V roku 1436 bolo priznané 
všetkým duchovným aj sekulárnym osobám právo všeobecného zastúpenia 
pred určitými súdmi.

Procesných zástupcov pred anglickými kráľovskými súdmi môžeme ná-
sledne rozdeliť podľa ich funkcie do dvoch veľkých kategórii – jedna skupina 
stála vedľa procesných strán a prednášala v ich prítomnosti ústne formálnu 
žalobu (advocatus alebo prolocutor) a druhá konala ako priami zástupcovia 
strán v ich mene a na ich účet, mala teda charakter všeobecného procesné-

 13 Glanville 11.1.-4.
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ho zastúpenia (attornatus alebo procurator). Najpočetnejšou skupinou profe-
sionálnych zástupcov boli všeobecní procesní zástupcovia, ktorých budeme 
v ďalšom texte označovať ako attornátov (attornatus, angl. attorneys).14 Ak 
procesná strana nebola osobne prítomná na súde, každý formálny krok v ko-
naní musel byť uskutočnený prostredníctvom attornistu. Od 13. storočia bolo 
menovanie týchto zástupcov kontrolované sudcami, ktorí mali preverovať 
kandidátov, prijať od nich profesný sľub a zapísať ich na listinu osôb pôsobia-
cich na súde (rolls of warrants of attorneys). Sudcovia mali od roku 1292 do-
hliadať na to, aby počet attornistov nepresiahol 140. Podľa záznamov z roku 
1480 pôsobilo na Súde lavice bežných žalôb okolo 130, na Súde kráľovej la-
vice okolo 100 a na Súde šachovej siene okolo 30 attornistov.15 Asi polovica 
aktívnych attornistov zo Súdu kráľovej lavice sa ešte na konci 15. storočia ob-
javovala aj pred Súdom lavice bežných žalôb (pričom asi 30 attornistov zastá-
valo významné súdne úrady na jednom z uvedených súdov), ale od 16. storo-
čia je takéto zastúpenie na inom ako na vlastnom súde čoraz zriedkavejšie. 

Z prvej skupiny zástupcov (advocatus alebo prolocutor) pred Súdom lavice 
bežných žalôb sa vyvinul elitný zbor tzv. seržantov práva (serjeants-at-law), 
ktorých pôvodnou úlohou bolo, ako už bolo spomenuté, ústne predniesť jed-
notlivé body žaloby (counts) a reagovať na následnú žalobnú odpoveď, resp. 
námietky.16 Procesnou výhodou ustanovenia seržanta ako zástupcu pre ža-
lobcu bolo, že seržant sa na rozdiel od samotného žalobcu mohol opraviť 
v prípade, že sa v prednesení žaloby pomýlil (deadvocatus).17 V bližšie neur-
čenom čase v dobe panovania Eduarda II. (1307–1327) sa seržanti stali uza-
tvoreným spoločenstvom (resp. cechom), aj keď kolektívne nemali osobit-
nú právnu subjektivitu. Od roku 1550 sa seržanti začali organizovať v dvoch 
spoločnostiach sídliacich v Londýne na Chancery Lane a Fleet Street. 

Seržantov zvyčajne nepraktikovalo viac ako 10 (bez tých, ktorí sa stali sud-
cami) a v prípade, že sa ich počet znížil v dôsledku úmrtí alebo povýšenia do 
sudcovského stavu, raz za niekoľko rokov bolo vytvorených 6 až 9 nových 
seržantov. Vytvorenie nových seržantov sprevádzala ceremónia, ktorej pred-
chádzal kráľovský príkaz (writ) príslušnej osobe, aby sa pripravila prijať ten-
to stav (status et gradus servientis ad legem) a spočívala v prednesení prvého 
 14 BAKER, J. H. An Introduction to English Legal History, s. 156. 
 15 BAKER, J. H. The Legal Profession and the Common Law. London: Hambledon Press, 1986, 

s. 85. 
 16 K staršiemu spracovaniu histórie tohto právneho stavu ešte počas ich existencie pozri 

PULLING, A. The Order of the Coif. London: William Clowes & Sons, 1884. 
 17 BAKER, J. H. The Order of Serjeants at Law. A chronicle of creation, with related texts and 

a historical introduction. London: Selden Society, 1984, s. 9.
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bodu žaloby pred Súdom lavice bežných žalôb. Zároveň budúci seržanti zlo-
žili sľub, že budú slúžiť ľudu kráľa, vystrojili honosnú hostinu, ktorej sa nie-
kedy zúčastnil samotný panovník, rozdávali zlaté prstene s mottami a boli im 
odovzdané osobitné pokrývky hlavy z bieleho hodvábu, ktoré v neskorších 
storočiach nosili na súdnej parochni (coif).

Seržanti boli popri sudcoch najprestížnejšou elitnou skupinou právnikov 
a ich hodnosť bola dávaná na roveň univerzitného doktorátu alebo rytier-
stva.18 Podľa predsedu Súdu lavice bežných žalôb v 15. storočí sira Johna 
Fortescua neexistoval na celom svete advokát, ktorý by sa obohatil v dôsled-
ku svojho úradu tak ako seržanti.19 To bolo dôsledkom ich výlučného opráv-
nenia vystupovať pred Súdom lavice bežných žalôb, ktorý do 16. storočia 
rozhodoval o väčšine podaných civilných žalôb. Okrem toho sudcami Súdu 
lavice bežných žalôb a Súdu kráľovej lavice sa mohli stať len seržanti, čo bolo 
navyše rozšírené na Súd šachovej siene v 16. storočí. 

3.4  Vytvorenie nových právnych profesií
Seržanti mali výlučné právo audiencie v Súde lavice bežných žalôb, ale mohli 
vystupovať aj pred ostatnými ústrednými kráľovskými súdmi, kde však ne-
disponovali výlučným právom audiencie, ale len prednosťou. V stredoveku 
sa toto obmedzenie audienčného práva nezdalo byť priveľmi limitujúce, pre-
tože väčšina sporov bola v tomto období prejednávaná pred Súdom lavice 
bežných žalôb, na ktorom boli úlohy právnych zástupcov delené medzi attor-
nátov (formálne písomné úkony) a seržantov práva (ústne prednesenia ža-
lôb). V priebehu 15. storočia začali rozširovať svoju jurisdikciu cirkevné súdy 
a najmä Súd lorda kancelára ako hlavný súd práva ekvity. Dôvodom bolo, 
že tieto súdy procesne postupovali menej formálne ako ústredné kráľovské 
súdy (t. j. Súd lavice bežných žalôb, Súd kráľovej lavice a Súd šachovej siene) 
a umožňovali rýchlejšie predvedenie žalovaného pred súd, čím sa stali atrak-
tívnejšími pre žalobcov. 

Na konkurenčnú nevýhodu ústredných kráľovských súdov ako prvý za-
reagoval Súd kráľovej lavice. Tento súd mal pôvodne založenú právomoc 
v sporoch na ktorých mala záujem Koruna a neskôr bola právomoc rozšíre-

 18 BAKER, J. H. An Introduction to English Legal History, s. 158.
 19 Nec est advocatus in universo mundo qui racione offici sui tantum lucratur ut serviens huius-

modi. FORTESCUE, J., CHRIMES, S.B. De Laudibus legum Anglie. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1949, s. 124.
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ná na všetky spory, v ktorých bolo použité násilie (napr. konanie cez hlavnú 
deliktuálnu žalobu writ of trespass de vi et armis). Ak žalobca žaloval z via-
cerých writov, museli byť tieto konania začaté a aj vedené prostredníctvom 
samostatných writov, čo bolo zdĺhavé a nákladné. Od začiatku 16. storočia 
však umožnil Súd kráľovej lavice, aby žalovaný bol najskôr zadržaný cez writ 
of trespass za nejaký protiprávny čin a následne aby mu boli počas zadrža-
nia doručené ostatné žaloby, ktoré boli oproti writom oveľa menej formál-
ne vzhľadom na to, že osoba sa už nachádzala v moci súdu (tzv. bills). Súd, 
v moci ktorého sa žalovaný nachádzal, mal následne založenú právomoc roz-
hodnúť všetky spory, z ktorých bola zadržiavaná osoba žalovaná, t. j. v prípa-
de Súdu kráľovej lavice aj spory, ktorých predmetom nebol určitý právny zá-
ujem Koruny. Tento proces išiel tak ďaleko, že spáchanie protiprávneho činu, 
čo odôvodňovalo zadržanie žalovaného cez writ of trespass, sa postupne sta-
lo právnou fi kciou slúžiacou len na založenie súdnej právomoci v ostatných 
sporoch. Obdobne postupoval aj Súd šachovej siene, ktorý začal uplatňovať 
právnu fi kciu, že každý žalovaný je dlžník Koruny a že strana nemôže zaplatiť 
svoje dlhy kvôli neuhradeniu jej pohľadávok inou osobou.20

Následkom tohto vývoja bolo, že ústredné kráľovské súdy úspešne odvrá-
tili útoky na ich jurisdikciu zo strany súdov ekvity a cirkevných súdov, ale ju-
risdikčné rozdiely medzi samotnými ústrednými súdmi sa prakticky zotre-
li. Seržanti a attornáti nemali právo monopolu pred Súdom kráľovej lavice, 
Súdom lorda kancelára a rôznymi prerogatívnymi tribunálmi Koruny (napr. 
Súdom hviezdnej siene), na ktorých mohli vystupovať akékoľvek osoby, kto-
ré o sebe tvrdili, že sú profesionálnymi právnikmi pričom členstvo v žiadnej 
právnej spoločnosti či komore nemuselo byť preukázané. Po prudkom ná-
raste počtu sporov počas vlády dynastie Tudorovcov začali pred súdmi vy-
stupovať aj príslušníci nižšieho právnického stavu, ktorí sa nazývali učňami 
(lat. nom. sing. apprenticius). Títo boli pôvodne študenti jednej zo súdnych 
akadémií (lat. hospicia, angl. inns of the court), ktoré sa vyvinuli celkom ne-
formálne zo zariadení slúžiacich na spoločné ubytovanie osôb, ktoré prišli do 
Londýna kvôli zasadnutiu parlamentu alebo súdov.21 Keďže po skončení štú-

 20 MANCHESTER, A. A Modern Legal History of England and Wales 1750–1950. London: 
Butterworths, 1980, s. 130. 

 21 Pred vládou Tudorovcov vlastnili sudcovia a seržanti zvyčajne vlastné domy, ale učni a iní 
súdni úradníci si často najímali spoločné ubytovanie. Niektoré z týchto zariadení pomer-
ne rýchlo zanikli, ale niektoré pretrvali. Od polovice 14. storočia začali tieto ustanovizne 
preberať na seba aj úlohy súvisiace s výučbou právnikov. V 15. storočí ako inns of court 
(súdne akadémie) spolu s nižšími inns of chancery (akadémiami kráľovskej kancelárie) tvo-
rili právnu školu, ktorá svojou veľkosťou nebola oveľa menšia ako univerzita v Cambridgi, 
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dia na týchto súdnych akadémiách neexistoval medzistupeň medzi učňami 
týchto akadémií a seržantmi práva, boli aj profesionálni právnici, ktorí nedo-
siahli hodnosť seržanta, označovaní ako učni. 

Samotní študenti v súdnych akadémiách sa delili na menej skúsených 
inner-barristov,22 ktorí sa venovali prípadom len v rámci súdnej akadémie 
a utter-barristov, ktorí mohli do simulovaných prípadov na akadémii za-
siahnuť aj spoza zábradlia obdobne ako seržanti na súde. Najvyššou triedou 
študentov boli tzv. bencheri, ktorí boli najskúsenejší študenti a sedeli počas 
simulovaných prípadov na súdnej lavici (angl. bench), a teda zastávali pri si-
muláciách miesto sudcov. Pred vládou Tudorovcov bolo bežnou praxou, že 
iba bencheri sa mohli zúčastniť ako procesní zástupcovia skutočných sporov 
pred súdmi. Prudký nárast nápadu vecí od 16. storočia však spôsobil, že aj 
menej skúsení utter-barristi boli pripustení v týchto konaniach vystupovať.23 
Prvé predpisy upravujúce oprávnenia osôb vystupovať pred ústrednými súd-
mi vyhradzovali toto právo len určitým barristrom, čím došlo k ofi ciálnemu 
uznaniu ich hodnosti zo strany štátu, keďže hodnosť barristrov bola dovtedy 
z čisto formálneho hľadiska uznávaná len v rámci súdnych akadémií. Tento 
posun sa premietol aj do novej terminológie, keď od 17. storočia sú benche-
ri, inner a utter barristri označovaní ako barristers-at-law a niekedy pomer-
ne anachronicky spolu s nimi aj celá skupina učňov (apprentices). Taktiež 
v 17. storočí píšuci sir Hernry Spelman načrtol hierarchické vzťahy medzi 
jednotlivými stavmi, keď barristov prirovnal k univerzitným bakalárom, uč-
ňov k magistrom a seržantov k doktorom práva.24 

Paralelne s týmto vývojom sa vytvorili aj nové skupiny nižších právnych 
povolaní – účtovníkov (accountants) a najmä právnych poradcov ( solicitors).25 

a preto v období vlády Tudorovcov bola prezývaná aj ako tretia univerzita Anglicka. Hlav-
né ťažisko vzdelávania na týchto akadémiách spočívalo na prednáškach o rôznych zem-
ských zákonoch (išlo najmä o významné zákony pochádzajúce spred vlády Edvarda III. 
(1327–1377), teda Magna Charta, Statute of Merton, Statute of Marlborough a prvý a druhý 
Statute of Westminster), simulované súdne spory (moots) a návšteva skutočných pojedná-
vaní pred ústrednými kráľovskými súdmi.

 22 Výraz barrister je odvodený z anglického slova bar, ktoré v pôvodnom zmysle označuje zá-
bradlie deliace súdnu sieň na časť, ktorá je prístupná len účastníkom procesu a úradníkom 
súdu od časti, ktorá je prístupná verejnosti. 

 23 BAKER, J. H. The Legal Profession and the Common Law, s. 89. 
 24 SPELMAN, H. Glossarium archaiologicum: continens Latino-barbara, peregrina, obsoleta, 

et novatae significationis vocabula. London: Tho. Braddyll, 1687, s. 512. 
 25 K pôsobeniu nižších právnych profesií v Anglicku pozri BROOKS, C. W. Pettyfoggers and 

Vipers of the Commonwealth. The „Lower Branch“ of the Legal Profession in Early Modern 
England. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 
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Zmienky o profesii právnych poradcov (solicitor) sa objavujú od 15. storočia. 
V striktnom slova zmysle právnym poradcom bola osoba, ktorá vystupova-
la na súde a ktorá nebola attornistom alebo úradníkom daného súdu (napr. 
attornát zo Súdu lavice bežných žalôb vystupoval ako solicitor pred Súdom 
lorda kancelára alebo pred prerogatívnymi tribunálmi). V praxi však ich čin-
nosť zahŕňala aj komplexné právne poradenstvo pre klientov, ako aj dávanie 
inštrukcií attornistom a iným právnym zástupcom podľa potreby. Od mla-
dých barristrov sa očakávalo, že budú získavať potrebné profesné skúsenosti 
najskôr ako právni poradcovia (solicitors). 

Právni poradcovia sa najskôr objavujú pri rôznych náboženských korpo-
ráciách a u veľkých vlastníkov pôdy. Neskôr sa stretávame s nimi už aj ako 
so všeobecnými právnymi poradcami, ktorí sa živia zastupovaním rôznych 
klientov. Na rozdiel od iných profesií však právni poradcovia nemali pred-
písané vzdelanie, čo sa stalo pochopiteľným terčom kritiky, lebo aj nekvalifi -
kovaná osoba mohla odplatne poskytovať právne služby. Medzi rokmi 1590 
a 1630 preto súdy s podporou Súdu hviezdnej siene začali kampaň proti práv-
nym poradcom, ale k ich úplnému zrušeniu nedošlo. Aj keď boli predostreté 
argumenty, že najlepší solicitors sú mladí barristri, samotní barristri sa sta-
li tak vyťažení vystupovaním na súdoch a dávaním dobrozdaní, že prvotný 
kontakt s klientmi a prípravu úvodných podaní prenechali právnym porad-
com. Právni poradcovia získali ofi ciálny status, keď boli pridružení k Súdu 
lorda kancelára, ale bolo im zabránené vystupovať pred vyššími kráľovskými 
súdmi, ktoré boli vyhradené barristrom, resp. seržantom. Dichotómia medzi 
barristrami a právnymi poradcami tak replikovala skoršie stredoveké delenie 
právnej profesie na seržantov (advocatus) a attornistov (procurator). 

Koruna si ustanovovala zástupcov na hájenie svojich záujmov pred všetký-
mi súdmi – najmä seržantov a attornátov pred Súdom lavice bežných žalôb 
a attornátov pred Súdom kráľovej lavice. Od 15. storočia bol ustanovený ge-
nerálny attornát pre oba súdy (attorney-general) a od roku 1461 aj prvý gene-
rálny solicitor (solicitor-general). Pôvodne prednosť pred všetkými osobami 
praktizujúcimi na kráľovských súdoch mali seržanti, ktorí zastupovali Koru-
nu (väčšinou sa ich počet pohyboval medzi dvoma a troma). Od roku 1623 
však generálny attornát a generálny solicitor dostali prednosť pred všetkými 
seržantmi s výnimkou prvých dvoch, ktorí sa nazývali prvý seržant (prime 
serjeant) a druhý seržant (second serjeant) a od roku 1813 aj pred týmito. Ge-
nerálny attornát, generálny solicitor a Korunní seržanti tvorili zbor riadnych 
kráľovských zástupcov (counsel in ordinary). Prvým mimoriadnym kráľov-
ským zástupcom sa stal sir Francis Bacon za panovania kráľovnej Alžbety I. 
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(1558–1603) a Jakuba I. (1603–1625). Rady mimoriadnych zástupcov sa za-
čali rozširovať za panovania Karola I. (1625–1649), ktorý ich menoval 9 a Ka-
rola II. (1660–1685), ktorý ich menoval 31.26 Mimoriadni kráľovskí zástup-
covia mali prednosť pred riadnymi kráľovskými zástupcami a v roku 1670 
bolo potvrdené, že aj pred seržantmi, ktorí dovtedy tvorili vrcholný právny 
stav (po sudcoch). 

3.5  Doktori a proktori civilného práva
Právo sa v stredovekom Anglicku dalo študovať nielen na skôr neformálnych 
súdnych akadémiách, ale aj na univerzitách. Univerzitné štúdium práva pre-
biehalo na jedinej z dvoch anglických univerzít, ktoré existovali v stredoveku 
(Oxford a Cambridge) a bolo porovnateľné so štúdium práva na kontinentál-
nych európskych univerzitách.27 V zmysle stredovekej koncepcie, že na uni-
verzitách sa majú vyučovať len univerzálne platné vedné odbory sa právne 
vzdelávanie zameriavalo na odvetvia práva, ktoré môžeme súhrnne označiť 
pojmom ius commune, t. j. rímske civilné právo vo forme, v akej bolo kodi-
fi kované Justiniánom a recipovanom na západe a kánonické právo. Národné 
právne odvetvia (ius proprium) vrátane anglického zemského práva (com-
mon law) sa na stredovekých univerzitách nevyučovali a ich výučba prebie-
hala len na už spomenutých súdnych akadémiách.

Prerekvizitou štúdia práva bolo absolvovanie siedmich slobodných ume-
ní, ktoré sa delili na quadrivium (hudba, aritmetika, geometria a astronómia) 
a dôležitejšie trivium (gramatika, rétorika a dialektika). Štúdium práva bolo 
považované za štúdium na vyššej fakulte (rovnako ako v prípade medicíny 
a teológie) a študenti ho mohli absolvovať až po absolvovaní štúdia slobod-
ných umení. Štúdium teológie si vyžadovalo absolvovanie všetkých siedmich 
umení (t. j. v terminológii Oxfordskej univerzity museli byť regentmi, t. j. vy-
učujúcimi umení), ale študenti, ktorí chceli študovať právo mohli na základe 
osobitného povolenia začať štúdium už po absolvovaní trívia.28 Prerekvizitou 

 26 BAKER, J. H. An Introduction to English Legal History, s. 165.
 27 Súviselo to s tým, že hlavným impulzom pre rozvoj univerzity v Oxforde bol návrat ang-

lických študentov z Univerzity v Paríži v roku 1167. Univerzita v Cambridgi bola založená 
následne, keď v dôsledku sporov medzi študentmi a obyvateľmi Oxfordu v roku 1209 časť 
akademikov ušla a neskôr založila v Cambridgi univerzitu. 

 28 English and Scottish Education. Universities and Public Schools to the Time of Colet. 
In The Cambridge History of English and American Literature in 18 Volumes (1907–21).
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štúdia kánonického práva bolo civilné právo a z tohto dôvodu mala zvyčajne 
fakulta civilného práva viac študentov ako fakulta kánonického práva.29 

Štúdium práva bolo na Oxfordskej univerzite a univerzite v Cambridgi 
rozdelené na samostatnú fakultu civilného práva a fakultu kánonického prá-
va. Štúdium civilného, t. j. rímskeho sa zameriavalo na exegézu zbierky civil-
ného práva Corpus iuris civilis, kde boli študované najmä časti Digestum ve-
tus a Codex na riadnych prednáškach a zvyšné dve časti Digest (Infortiatum 
a Digestum novum) spolu s Volumen parvum na prednáškach mimoriad-
nych. Kánonickí právnici sa pri štúdiu sústredili na výklad zbierky kánonic-
kého práva Corpus iuris canonici, kde sa na riadnych prednáškach preberal 
Gratiá nov dekrét a na mimoriadnych prednáškach zvyšné časti kodifi kácie. 
Medzi fakultami vládol kooperatívny vzťah, často sa využívali tie isté priesto-
ry a študenti práva zvyčajne absolvovali obe. V roku 1535 v súvislosti s re-
formáciou v Anglicku kráľ Henrich VIII. (1509–1547) zakázal výučbu ká-
nonického práva na univerzitách v Oxforde a Cambridgi a napriek krátkej 
obnove za panovania kráľovnej Márie I. (1553–1558) výučba kánonického 
práva bola defi nitívne potlačená na univerzitách v Anglicku a fakulty káno-
nického práva zatvorené. Pred obdobím vlády Henricha VIII. bola väčšina 
advokátov na cirkevných súdoch kánonickí právnici, no po období jeho pa-
novania boli plne nahradení civilnými doktormi. 

Absolventi civilného a kánonického práva vykonávali prax väčšinou v dip-
lomacii, keďže ius commune tvorilo aj základ medzinárodného práva civili-
zovaných národov Európy30 a pred osobitnými tribunálmi v Anglicku, ktoré 
z rozličných dôvodov neaplikovali anglické zemské právo. Tradične súdy sa-
motných univerzít Oxfordu a Cambridgu postupovali vždy podľa civilného 
práva rovnako ako Rytiersky súd (Court of Chivalry) lorda najvyššieho mar-

Volume II. The End of the Middle Ages. Dostupné na internete: https://www.bartleby.
com/212/1516.html [cit. 04.09.2016]. 

 29 HELMHOLZ, R.H. The Oxford History of the Laws of England. The Canon Law and Eccle-
siastical Jurisdiction from 597 to the 1640s. Zv. 1. Oxford: Oxford University Press, 2004, 
s. 188.

 30 Podľa Alberica Gentiliho „právo, ktoré je spísané v knihách Justiniána, nie je len právom 
štátu, ale aj právom národov a prírody; a s týmto posledným je tak v súlade, že aj keby ríša 
bola zničená, samotné právo sa rozptýli medzi všetky národy ľudstva. Toto právo preto stojí 
[t. j. platí] aj pre vládcov, aj keď bolo Justiniánom ustanovené pre jednotlivcov“. (Ius etiam, 
illis perscriptum libris Iustiniani, non civitatis est tantum, sed et gentium, et naturae. Et apta-
tum sic est ad naturam universum, ut imperio extincto, et ipsum ius diu sepultum surrexerit 
tamen, et in omnes se effuderit gentis humanas. Ergo et Principibus stat: etsi est privatis 
conditum a Iustiniano.) HOLLAND, T. E. Alberici Gentilis. De iure belli libri tres. Oxford: 
Typographeo Clarendoniano, 1877, s. 16.
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šala (Lord High Constable) a zemského maršálka (Earl Marshal of England). 
Rytiersky súd bol vojenským súdom a súdom prejednávajúcim spory o česť, 
pokiaľ mu predsedal len zemský maršálek. Ak mu predsedali spoločne zem-
ský maršálek a lord najvyšší maršal, mal založenú aj hrdelnú trestnú právo-
moc nad trestnými činmi spáchanými v armáde a vojenskými činmi spá-
chanými na území alebo mimo územia kráľovstva. Tieto súdy však mali len 
obmedzený význam, pretože úrad lorda najvyššieho maršala prestal byť s vý-
nimkou korunovácií pravidelne obsadzovaný od vlády Henricha VIII a súd 
zemského maršálka sa ako vojenský súd prestal z politických dôvodov schá-
dzať od 17. storočia. Od 18. storočia vykonával len jurisdikciu vo veciach 
 erbov a od roku 1737 zasadal len raz (v roku 1955). Keďže však formál-
noprávne stále existuje, je v súčasnosti posledným súdom v Anglicku, ktorý 
aplikuje rímske civilné právo.

Oveľa dôležitejším pre civilných právnikov bol Súd lorda najvyššieho ad-
mirála (Court of Admirality). Tento súd vznikol na začiatku 15. storočia zlú-
čením dovtedy troch samostatných súdov. Vecná príslušnosť súdu admirality 
tradične zahŕňala súdenie všetkých protiprávnych činov, ktoré sa týkali ang-
lických lodí alebo posádok a ktoré boli spáchané na mori alebo pozdĺž ang-
lického pobrežia mimo územia inej krajiny. Keď bol súd admirality primárne 
trestným súdom, jeho konanie sa zásadne nelíšilo od konaní na iných kráľov-
ských súdoch. Zásadný zlom nastal, keď súd začal prejednávať aj civilné, resp. 
obchodné veci s medzinárodným prvkom, keďže v týchto prípadoch nebolo 
možné zostaviť porotný súd, ktorý sa vyžadoval v konaniach pred všeobec-
nými kráľovskými súdmi (porota mala pochádzať z miesta, kde sa právne vý-
znamná skutočnosť stala). Spolu s rozširovaním jurisdikcie začal súd postu-
povať podľa rímskeho civilného práva (napr. lex Rhodia de iactu) obdobne 
ako iné námorné súdy vo vtedajšej Európe. Práve prejednávanie obchodných 
vecí viedlo k jurisdikčným konfl iktom s ústrednými kráľovskými súdmi, kto-
ré boli nakoniec úspešné. Obmedzenie jurisdikcie súdu admirality spôsobilo, 
že tento súd sa stal pomerne bezvýznamným v 17. storočí, ale zažil renesan-
ciu v priebehu 18. storočia, keď nápad vecí týkajúci sa vojnovej koristi (lodí 
a tovarov) prudko vzrástol v súvislosti s dobovými námornými vojnami. 

Popri súde admirality boli kľúčovými súdmi pre kánonických a neskôr ci-
vilných právnikov cirkevné súdy. Pred 13. storočím cirkevné súdy mali len 
málo obmedzení týkajúcich sa audienčného práva, a to väčšinou odvode-
ných z rímskeho práva. Až na niektoré výnimky audienčným právom ne-
disponovali ženy (D. 3.1.1.5, D. 3.3.41, D. 50.17.2 v Digestách a C.3 q.7 c.2 
a C.15. q.3 d.a.c.1 v Gratiánovom Dekréte), hluchí (D. 3.1.1.3 a C.3 q.7 c.2), 
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slepí (D. 3.1.1.5 a C.3 q.7 c.2), šialení (D. 3.1.4), osoby mladšie ako 17 rokov 
veku (D. 3.1.1.3 a C.3 q.7 c.2), osoby postihnuté stratou cti (infames, C. 12.1.2 
a glossa ordinaria k C.3 q.7 c.1 a C.3 q.7. c. 2) zahŕňajúce tie, ktoré boli od-
súdené na trest smrti, mali pasívnu úlohu pri homosexuálnom styku a gla-
diátori bojujúci s divými šelmami (D. 3.1.1.6), heretici, Židia a iní nekatolí-
ci (C. 1.4.15, C. 2.6.8 a N. 144.2.1). Kánonické právo taktiež obmedzovalo 
možnosť mníchov pravidelne vystupovať na súde na prípady obhajoby záuj-
mov vlastného kláštora.31 Každý, kto nepatril do jednej z vylúčených kategó-
rií mohol do konca 12. storočia podľa kánonického práva voľne vystupovať 
na kánonických súdoch. Od druhej štvrtiny 13. storočia sa však začínajú ar-
tikulovať názory, že tí, ktorí sa pred súdmi objavujú pravidelne a najmä berú 
za túto činnosť odmeny, by mali byť oprávnení vystupovať pred kánonickými 
súdmi až potom, ako boli formálne pripustení vykonávať prax. Tieto pravi-
dlá boli v Anglicku ako prvé prijaté na partikulárnom koncile zasadajúcom 
v Londýne v roku 1237 za predsedníctva pápežského legáta kardinála Otta da 
Tonengu. V priebehu nasledujúcich 30 rokov koncily a synody vo viacerých 
anglických diecézach začali obmedzovať audienčné právo na advokátov, kto-
rí zložili prísahu, v ktorej sa zaviazali dodržiavať určité profesionálne štan-
dardy správania sa. 

Jurisdikcia kánonických súdov bola v Anglicku obdobná ako v iných štá-
toch kontinentálnej Európy. Vo všeobecnosti možno povedať, že cirkevné 
tribunály požadovali jurisdikciu ratio persona nad všetkými klerikmi a ná-
boženskými korporáciami bez ohľadu na predmet sporu a ratio materiae nad 
vecami týkajúcimi sa sviatostí a svätenia (najmä manželstvo), ako aj nad ve-
cami ohrozujúcimi večnú spásu duše bez ohľadu na strany sporu.32 V Anglic-
ku kánonické súdy reálne prejednávali okrem sporov týkajúcich sa disciplí-
ny a správy Cirkvi, majetkových nárokov klerikov a cirkevných korporácií, 
desiatkov a benefícií, prísah, rehoľných sľubov a heretikov (ratio persona) 
aj ratio materiae všetky spory týkajúce sa vzniku alebo zániku manželstva, 
uznávania nemanželských detí, testamentov a do 16. storočia mali aj výluč-

 31 BRUNDAGE, J.A. Entry to the Ecclesiastical Bar at Ely in the Fourteenth Century: The Oath 
of Admission. In BRUNDAGE, J.A. The Profession and Practice of Medieval Canon Law. 
Aldershot: Ashgate, 2004, s. 532. 

 32 Z oblasti trestného práva sem môžeme zaradiť napr. jurisdikciu nad neverou a znásilnením 
(X. 4.7.; X.5.16), bigamiou (X. 1.21), defamáciou (X. 5.2), krivým svedectvom (X. 5.12), 
fyzickým násilím (X. 5.36), vraždou (X.5.12) a krádežou (X. 5.18). Z oblasti súkromného 
práva sem môžeme zaradiť najmä vypožičanie (X.3.15), úschovu peňazí (X. 3.16), kúpu 
a predaj (X. 3.17), pôžičku a úroky (X. 5.19), pôžičky zabezpečené zálohom (X. 3.21), ako 
aj dary (X. 3.24). 
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nú právomoc prejednávať dedenie hnuteľných vecí (od tohto obdobia do 
roku 1857 bola právomoc prejednávať dedenie hnuteľných vecí konkurenčná 
s právomocou Súdu lorda kancelára).33 

Kánonické súdy boli až do vlády Henricha VIII. obsadzované kánonic-
kými právnikmi, ale po tomto období boli nahradení civilnými právnikmi, 
ktorí vykonávali dovtedy prax na univerzitných a vojenských súdoch a na 
súdoch admirality. Pomstu kráľa za prekážky, ktoré kánonickí právnici spô-
sobili pri jeho snahe o anuláciu svojho manželstva plne využili civilní práv-
nici, ktorých koncepcia vzťahov štátu a Cirkvi bola pre kráľa dokonca prija-
teľnejšia ako pozícia právnikov pred ústrednými kráľovskými súdmi. Práve 
toto obdobie znamenalo začiatok vrcholného obdobia pre civilných práv-
nikov v Anglicku, pretože okrem zisku výlučného audienčného práva pred 
kánonickými súdmi došlo simultánne k výraznému rozšíreniu obchodnej 
a námornej jurisdikcie Súdu admirality a vzniku prerogatívnej Rady severu 
(Council of North) s trestnou jurisdikciu na potlačenie nepokojov v niekto-
rých severných grófstvach Anglicka.34 Na všetkých týchto súdoch mali civilní 
právnici ak nie výlučné právo audiencie, tak aspoň významné zastúpenie. 

Civilní právnici sa obdobne ako právnici pôsobiaci pred kráľovskými súd-
mi (aj keď boli od nich úplne profesne oddelení až do roku 1857) delili na 
advokátov (čo zodpovedalo hodnosti seržantov) a proktorov (čo zodpoveda-
lo hodnosti attornistov). Proktori nemuseli nutne študovať na univerzitách 
(a ak študovali, zvyčajne mali len titul bakalára práva), advokáti však muse-
li byť doktormi práv z univerzít v Oxforde alebo Cambridgi (výnimočne aj 
z iných kontinentálnych univerzít najmä v skoršom období), ktorí boli pri-
pustení k súdom na základe povolenia príslušnej cirkevnej autority (napr. re-
skriptom arcibiskupa canterburského). Vlastnú korporáciu civilných práv-
nikov pôsobiacich pred súdmi (obdoba súdnych akadémií kráľovských 
právnikov) podľa niektorých zdrojov založil sudca apelačného súdu arcibis-
kupa canterburského (tzv. Dean of Arches) Richar Blodwell v roku 1511, pod-
ľa iných zdrojov táto korporácia už existovala v 15. storočí.35 Korporácia si 
prenajala v rokoch 1567–1568 prostredníctvom fakulty Trinity Hall univer-
zity v Cambridgi vlastnú budovu v Londýne, pretože samotná inkorporácia 
 33 Stručný životopis s predstavením hlavných prác anglických kánonických právnikov podá-

va J. H. Baker v diele BAKER, J. H. Monuments of Endlesse Labours. English Canonists and 
thier Work 1300 – 1900. London: Hambledon Press, 1998. 

 34 SENIOR, W. Doctors’ Commons and the Old Court of Admiralty: a Short History of the 
Civilians in England. London: Longmans, Green and Co., 1922, s. 66. 

 35 SENIOR, W. Doctors’ Commons and the Old Court of Admiralty: a Short History of the 
Civilians in England, s. 72–75.
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nastala až 22. júna 1767 (neformálne bola spoločnosť civilných právnikov 
označovaná bežne ako Doctors’ Commons).36 Spoločnosť sa skladala z pre-
zidenta a z členov (fellows), ktorými sa mohli stať doktori práva z univerzi-
ty v Oxforde alebo Cambridgi, ktorí boli pripustení vykonávať právnu prax 
na základe reskriptu arcibiskupa z Canterbury a ktorí boli zvolení postupom 
na základe stanov. K spoločnosti bolo pričlenených aj 34 proktorov, ktorých 
úlohy boli obdobné ako tie právnych poradcov (solicitors).37

3.6  Zmeny v 19. storočí
19. storočie bolo míľnikom rozsiahlych zmien v anglickom práve. V rokoch 
1832 a 1833 bol zrušený systém individuálnych writov a zavedený jednot-
ný writ. Požiadavka uviesť názov formálnej žaloby podľa pôvodného systé-
mu bola zrušená v roku 1852 a v roku 1875 forma writov kráľovských sú-
dov bola zmenená tak, aby sa viac podobala rozkazom Súdu lorda kancelára 
(subpoena). Zrušenie formálnych žalôb v Anglicku a defi nitívny prechod od 
právneho systému založeného na žalobách v materiálnom zmysle k hmot-
noprávnemu systému predznamenalo aj reformu samotnej súdnej sústa-
vy. Ako sme videli vyššie, jurisdikcia troch ústredných kráľovských súdov 
(Súdu lavice bežných žalôb, Súdu kráľovej lavice a Súdu šachovej siene) bola 
v 19. storočí už v podstate nerozlíšiteľná a ich samostatná existencia bola 
odôvodnená skôr historickou kontinuitou ako racionálnym usporiadaním. 
Nápad veci bol však výrazne v prospech Súdu kráľovej lavice, pred ktorou 
bolo v roku 1823 iniciovaných 43 465 žalôb, zatiaľ čo pred Súdom lavice bež-
ných žalôb 13 009 žalôb a Súdom šachovej siene len 6 778.38 Súd lorda kance-
lára bol zase kritizovaný za veľmi pomalé vybavovanie vecí, čo bolo literárne 
zvečnené Charlesom Dickensom vo svojom románe Bleak House. Neuspo-
kojivý stav správy súdnictva malo vyriešiť ustanovenie osobitnej súdnej ko-
misie v roku 1867, ktorá síce navrhla zachovať anglické zemské právo (com-
mon law) a právo ekvity ako samostatné právne systémy, ale navrhla zlúčiť 
všetky samostatné ústredné súdy do jednotného ústredného súdu. To bolo 
po určitých diskusiách v parlamente aj zrealizované v roku 1873, keď zákon 
 36 Názov bol College of Doctors of Law exercent in the Ecclesiastical and Admiralty Courts.
 37 Hodnotným príspevkom k skúmaniu činnosti anglických civilných právnikov je edícia zá-

piskov troch významných anglických civilistov – sira Juliusa Caesara, Dr. Thomasa Edena 
a Williama Colmana, ktorá vyšla v roku 2011 ako 127. výročný diel Seldenovej spoločnosti. 
HELMHOLZ, R. H. Three Civilian Notebooks 1580–1640. London: Selden Society, 2011. 

 38 MANCHESTER, A. A Modern Legal History of England and Wales 1750–1950, s. 130.
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o Najvyššom dvore judikatúry (Supreme Court of Judicature Act 1873) zlúčil 
Súd kráľovej lavice, Súd lavice bežných žalôb, Súd šachovej siene a Súd lorda 
kancelára do jedného súdu, kde bola identita týchto historických súdov naj-
skôr zachovaná v podobe jednotlivých oddelení Najvyššieho dvoru judikatú-
ry. 16. decembra 1880 rozkazom v tajnej rade (Order in Council) boli zrušené 
oddelenia lavice bežných žalôb a šachovej siene, pričom celú jurisdikciu bý-
valých ústredných kráľovských súdov prebralo oddelenie kráľovej lavice. 

Od zmien neostali chránené ani súdy, pred ktorými vykonávali prax ci-
vilní právnici.39 V roku 1857 bol vytvorený sekulárny Súd v rozvodových 
a manželských veciach (Court for Divorce and Matrimonial Causes) záko-
nom o manželských záležitostiach (Matrimonial Causes Act 1857) a seku-
lárny Dedičský súd (Court of Probate) zákonom o dedičskom súde (Court of 
Probate Act 1857), čím došlo k zrušeniu jurisdikcie cirkevných súdov v tých-
to veciach. Vytvorením týchto súdov došlo k odstráneniu výlučného au-
dienčného práva civilných advokátov pred týmito novovytvorenými súdmi, 
ktoré boli otvorené po novom aj pre barristrov. Kompenzácia v podobe otvo-
renia ústredných kráľovských súdov pre civilných advokátov bola nedosta-
točná, pričom poslednú ranu utrpeli civilní advokáti v roku 1859, keď zákon 
o vysokom súde admirality (High Court of Admiralty Act 1859) zrušil výluč-
né audienčné právo civilných doktorov aj na tomto súde. Výlučné audienč-
né právo civilných advokátov ostalo zachované len pred apelačným súdom 
arcibiskupa canterburského (Court of Arches) do roku 1867, čím však celý 
stav civilných advokátov bol odsúdený na zánik, lebo bolo oveľa ľahšie stať sa 
barristrom ako advokátom. V roku 1861 bola rozpredaná ich pomerne sláv-
na knižnica a 10. júla 1865 sa uskutočnilo ich posledné stretnutie. V tomto 
roku sa rozhodlo aj o odpredaji ich londýnskeho sídla, ktoré bolo krátko po-
tom zbúrané. Spoločnosť formálne zanikla smrťou jej posledného člena Dr. 
T. H. Tristrama v roku 1912. Nástupnícke súdy po pôvodných civilných sú-
doch – Súd v rozvodových a manželských veciach, Dedičský súd a Vysoký 
súd admirality boli druhým zákonom o Najvyššom súde judikatúry z roku 
1875 (Supreme Court of Judicature Act 1875) zlúčené do osobitného oddele-
nia Najvyššieho súdu judikatúry (Probate, Divorce and Admiralty Division of 
the High Court of Justice).

 39 K dobovej kritike súdov civilných právnikov najmä vo vzťahu k súdnym poplatkom a ná-
vrh na reformu pozri CONYNGHAM, C. Doctors’ Commons Unveiled; its Secrets and Abu-
ses Disclosed. With Suggestions for the Reforms of Ecclesiastical Courts. London: Partridge, 
Oakey & Co., 1854. 
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Paralelne s advokátmi však zanikli aj ich historickí súputníci na kráľov-
ských súdoch – seržanti práva. Kritickým pre ich zánik sa stalo už spomí-
nané vytvorenie novej hodnosti mimoriadnych kráľovských zástupcov (Kin-
g’s Counsel, resp. Queen’s Counsel, ak je vládnucim panovníkom žena). Táto 
skupina získala prednosť pred seržantmi práva, a tak aj najmladší kráľovský 
zástupca mal prednosť pred najstarším seržantom, pokiaľ tento nebol krá-
ľovským seržantom. Ambiciózni barristri preto volili radšej cestu stať sa mi-
moriadnym kráľovským zástupcom ako seržantom, čo zneatraktívnilo celú 
právnu profesiu seržantov. V roku 1846 bolo výlučné audienčné právo ser-
žantov na Súde lavice bežných žalôb zrušené v prospech všetkých barristrov 
a od sudcov Najvyššieho dvoru judikatúry vytvoreného v roku 1875 sa už 
nevyžadovalo, aby boli pred menovaním za sudcu seržantmi, tak ako to bolo 
na starých ústredných kráľovských súdoch. Aj keď právo vytvárať nových 
seržantov ostalo lordu najvyššiemu kancelárovi zachované, od roku 1868 ne-
bolo využité. Seržanti predali svoje londýnske sídlo v roku 1877 a zanikli po-
dobne ako civilní advokáti len niekoľko rokov po nich smrťou svojho posled-
ného člena lorda Lindleyho v roku 1921. 

3.7  Záver
Anglické slobodné právne povolania boli v priebehu stredoveku a novove-
ku početnými a rozmanitými. Ak berieme do úvahy len vyššie právne stavy, 
tak pred ústrednými kráľovskými súdmi nachádzame mimoriadnych krá-
ľovských zástupcov (King’s Counsel, resp. Queen’s Counsel), seržantov prá-
va, barristrov a attornátov, zatiaľ čo pred univerzitnými a vojenskými súd-
mi, cirkevnými súdmi a Súdom admirality nachádzame civilných advokátov 
(resp. doktorov civilného práva) a proktorov. Sústavu dopĺňajú právni porad-
covia (solicitors), ktorí boli formálne pričlenení k Súdu lorda kancelára. Roz-
siahle zmeny v sústave a výkone súdnej moci v priebehu 19. storočia viedli 
k vymretiu seržantov, civilných advokátov a proktorov. Na základe zákona 
o najvyššom súde judikatúry (Supreme Court of Judicature Act 1873) sa od 
1. novembra 1875 všetci attornisti stali právnymi poradcami (solicitors), čím 
sa vyššie právne stavy zredukovali len na mimoriadnych kráľovských zástup-
cov (King’s Counsel, resp. Queen’s Counsel), právnych zástupcov (barristers) 
a právnych poradcov (solicitors). 

Po zániku seržantov a civilných advokátov ostalo barristrom (a mimo-
riadnym kráľovským zástupcom vyberaným spomedzi barristrov) ako jedi-
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nému vyššiemu právnemu stavu plné právo audiencie pred vyššími súdmi, aj 
keď moderným trendom sa zdá byť čiastočné strieranie rozdielov medzi bar-
ristrami ako právnymi zástupcami a solicitors ako právnymi poradcami. Bar-
ristri sa v súčasnosti stále organizujú v jednej z 369 kancelárií v rámci lon-
dýnskych súdnych akadémií alebo v jednej z 399 regionálnych kancelárií. Až 
do roku 1990 si nemohol klient rovnako ako podľa staršieho práva priamo 
objednať služby barristra, ale mohol tak urobiť len prostredníctvom právne-
ho poradcu (solicitor). V súčasnosti si už môžu služby objednať aj príslušníci 
iných právnych stavov (napr. v niektorých obmedzených prípadoch aj účtov-
níci a centrá právnej pomoci) a od roku 2004 sa môžu barristri dať zapísať 
do osobitného zoznamu verejne prístupných barristrov (public accsess barris-
ters), ktorí môžu dostávať inštrukcie priamo od klientov. 

Od roku 1990 majú aj právni poradcovia (solicitors), ktorí majú skúsenos-
ti s advokáciou, audienčné právo pred vyššími súdmi ako tzv. solicitor advo-
cate, ale stratili svoj monopol na niektoré typy právnych úkonov ako prevod 
nehnuteľností a príprava závetov v prospech osobitného novovytvoreného 
stavu, tzv. právnych prevodcov (legal conveyancer). Väčšinu notárov (nota-
ry public) však stále tvoria právni poradcovia (solicitors), ktorí ju vykonávajú 
väčšinou ako svoju vedľajšiu činnosť kvôli obmedzenému významu notár-
skych úkonov v anglosaských jurisdikciách. Okrem určitej skupiny právnych 
poradcov (solicitors) získali od roku 1999 audienčné právo pred vyššími súd-
mi aj právnici zamestnaní vo verejnoprávnych korporáciách. Pred nižšími 
súdmi mohli tradične ako zástupcovia vystupovať právni zástupcovia (soli-
citors), ale od roku 2006 aj ich asistenti (legal executives). Výlučné právo au-
diencie jednej profesie pred súdmi sa teda historickým vývojom zdá byť pre-
konané. 
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4. KAPITOLA

VÝVOJ HODNOVERNÝCH MIEST 
V UHORSKU1

Mgr. Martin Gregor
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

4.1  Úvod
Hodnoverné miesta v Uhorsku (loca credibilia, loca authentica, loca testimo-
nialia) sa pokladajú za jedinečnú právnu ustanovizeň, ktorá v ostatnej Eu-
rópe nemala obdobu. Ich zrod a pôsobenie súvisí s osobitosťami uhorského 
feudálneho práva, odrážajúceho špecifi ckú a svojbytnú právnu kultúru stre-
dovekého Uhorska.2

Išlo zásadne o rýdzo cirkevné inštitúcie (kapituly a vybrané druhy klášto-
rov), ktoré pri plnení úloh vyplývajúcich z postavenia hodnoverného miesta, 
postupovali ako orgány svetského práva, dokonca ako špeciálne orgány štát-
nej moci vykonávajúce svoju činnosť na základe panovníkovho zmocnenia.3 
Na ich cirkevno-právnu subjektivitu sa v tomto prípade nebral zreteľ, hoci 
túto skutočnosť možno oprávnene pokladať za prejav vplyvu cirkvi v Uhor-
sku. Je však pochopiteľné, že v danom období oplývali len kňazi a klerici 
dostatočným vzdelaním na správu zložitých kancelárskych záležitostí a za-
znamenávanie právnych úkonov. Túto prácu navyše vykonávali pod egidou 
zásad morálky a spravodlivosti vyplývajúcich z teórií kresťanského  učenia.

Význam hodnoverných miest bol pevne spätý so silou, ktoré právo prizná-
valo listinám ich proveniencie. Už Štefan Luby všeobecne diferencoval medzi 
vierohodnými a súkromnými listinami podľa toho, ktorý typ pečate obsaho-
vali. Veľké vierohodné listiny mohli vydávať len tri subjekty: kráľovská kan-

 1 Tento príspevok je výstupom z grantového projektu VEGA č. 1/0531/14 s názvom „Vývoj 
notárstva“.

 2 BOKESOVÁ, M. Vierohodné miesta, vznik a vývoj a pôsobnosť. In Archivní časopis, 1953, 
roč. 3, č. 3, s. 166.

 3 ŠVECOVÁ, A. Inštitúcia hodnoverných miest ako kvázi verejných notárov v stredoveku. 
In Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica: ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave 2005. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2005, s. 169–170.
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celária, vierohodné osoby (palatín, ríšski sudcovia) a vierohodné miesta.4 
Vyhotovenia týchto listín boli opatrené autentickou pečaťou (sigilla univer-
saliter authentica sive maiora), ktorej sa z hľadiska dokazovania priznávali 
najmocnejšie účinky. Samotné Opus Tripartitum priznáva autentickým pe-
čatiam „moc potvrdiť každú skutočnosť, ktorá je v takýchto listinách uvede-
ná a prednesená“ (II. 13, 2).5

Na nasledujúcich stránkach ponúkneme stručný prehľad o vývoji tých-
to zvláštnych inštitúcií, charakteristických len pre uhorský právny poriadok, 
a predsa svojou dokonalosťou a zjavnou logikou inšpiratívnych aj dnes. Au-
tor sa na tomto mieste odvážil pristúpiť k vlastnému členeniu vývoja hod-
noverných miest, ktoré odzrkadľuje viac vonkajšie faktory pôsobiace na ich 
existenciu. Iné delenie, ktoré možno defi novať zameraním sa na vnútorný 
stav hodnoverných miest ponúkla napríklad M. Bokesová.6 V zásade sú 
však oba prístupy rovnaké.

4.2   Dôvody a predpoklady vzniku hodnoverných 
miest: dôkaz o potrebe notárstva

V časoch dotvárania lokálnej šľachtickej samosprávy a rozšírenia radov niž-
šej šľachty v 13. storočí, začala spoločnosť pociťovať potrebu zabezpečiť si 
svoj rodový majetok prostredníctvom listiny v písomnej forme.7 Súviselo to 
s nárastom dôveryhodnosti listiny8 ako dôkazného prostriedku a so stabili-
záciou požiadaviek na jej formu a obsah.9 Už nezachytávali len vôľu panov-
níka, ale čoraz častejšie sa používali aj na zvečnenie vykonaného právneho 
úkonu medzi súkromnými osobami.

 4 LUBY, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava: Iura Edition, 2002, s. 47.
 5 VERBÖCZY, Š. Tripartitum. Preložil ŠTENPIEN, E. Žilina: Eurokódex, Poradca podnika-

teľa, 2008, s. 181.
 6 BOKESOVÁ, M. Vierohodné miesta, vznik a vývoj a pôsobnosť, s. 163.
 7 ŠVECOVÁ, A. Osobitné miesto hodnoverných miest v systéme verejných orgánov Uhor-

ského kráľovstva v 13. a počiatkom 14. storočia. In Naděje právní vědy: Býkov 2006: sborník 
z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 29. 6. – 1. 7. 
2006 na Zámeckém statku Býkov. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 518.

 8 ŠVECOVÁ, A. Zmluvné typy a obsahová stránka listín vydaných do roku 1314 hodnover-
ným miestom Spišskej kapituly. In Súkromné a verejné právo súčasnosti. Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, 2005, s. 197–198.

 9 ŠVECOVÁ, A. Inštitúcia hodnoverných miest ako kvázi verejných notárov v stredoveku, 
s. 170.
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Spočiatku pripravovala listiny jedine Kráľovská kancelária, založená za 
vlády Bela III. Agenda Kráľovskej kancelárie sa však neobyčajne zväčšila za 
panovania Ondreja II., ktorý udeľoval donácie oveľa intenzívnejšie ako pred-
chádzajúci králi. Z jej strany už nebolo možné vyhovieť všetkým žiadostiam 
o spísomnenie právnych úkonov súkromných osôb.10 

Na tento účel mala dostatok prostriedkov jedine cirkev. Len jej inštituci-
onálna a personálna báza mohla zaručiť efektívny výkon podobnej činnosti. 
Nielenže požívala všeobecnú spoločenskú dôveru, ale navyše mohla na tento 
účel poskytnúť vzdelaných ľudí, ktorí boli pripravení na výkon administra-
tívnych činností.

Tento trend nebol nový. Objavoval sa už v rannom stredoveku pri orga-
nizácii ordálov (Božích súdov), z ktorých zodpovedné kapituly a konventy 
vyhotovovali záznamy v tzv. registroch.11 Z nich neskôr vydávali listiny ob-
sahujúce získané svedectvá, ktoré mali väčšiu právnu silu. Táto prax viedla 
k tomu, že sa na kapituly a konventy postupne začali obracať aj súkromné 
stránky so žiadosťou o zaznamenanie ich právnych úkonov v registri.12

Význam listín vzrástol úmerne tomu, ako upadala dôvera spoločnosti 
v inštitút pristaldie. Pristald (slovansky pristav) bol svedok prítomný na vy-
konaní právneho úkonu za účelom jeho ústneho dosvedčenia v budúcnos-
ti.13 Pri plnení svojich úloh pôsobili ako predchodcovia hodnoverných miest. 
Stávali sa nimi bezúhonní šľachtici, niekedy aj cirkevní hodnostári na príkaz 
kráľa alebo najvyšších predstaviteľov krajiny.14 Z toho dôvodu je paradoxné, 
že hodnoverné miesta získali právomoci na ich úkor práve kvôli veľkému 
počtu sťažností na ich správanie, vysokú mieru korupcie, existenciu faloš-
ných pristaldov,15 no aj objektívnu časovú obmedzenosť podania svedectva 
o úkone (dĺžkou života a zdravia pristalda). Tieto faktory napomáhali roz-

 10 LUBY, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku, s. 48.
 11 Za jeden z najznámejších možno označiť Varadínsky register. Viac pozri: GÁBRIŠ, T. Re-

gestrum Varadiense vo svetle najnovších právnohistorických prístupov. In Právněhistoric-
ké studie 40. Praha: Karolinum, 2009, s. 343–358.

 12 ŠVECOVÁ, A. Osobitné miesto hodnoverných miest v systéme verejných orgánov uhorského 
kráľovstva v 13. a počiatkom 14. storočia, s. 519–520.

 13 ŠVECOVÁ, A., GÁBRIŠ, T. Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, s. 114.

 14 ĎURČO, M. Postavenie pristaldov a kráľovského človeka (homo regius) v uhorskom práv-
nom systéme s osobitným zreteľom na hodnoverné miesta. In MEDEA – Studia mediaeva-
lia et antiqua. 2000, č. 3, Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratisla-
ve, 2000, s. 45.

 15 RÁBIK, V. Pečať a jej spoločenská úloha v stredovekom Uhorskom kráľovstve. Trnava: Filo-
zofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, s. 53–54.
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širovaniu listín, ktoré by podávali hodnovernú správu o určitom právnom 
úkone po neurčitý čas.

4.3   Hodnoverné miesta za vlády posledných 
Arpádovcov: zakorenenie fenoménu

Akútna potreba nájdenia optimálneho modelu notárskej správy viedla 
k tomu, že čl. 21 konfi rmovanej Zlatej buly Ondreja II. z roku 1231 ustanovil 
právny základ činnosti hodnoverných miest tým, že pristaldom uložil povin-
nosť spolupráce s kapitulami a konventmi, ktoré požívali dôveru verejnosti. 
Bez dosvedčenia diecézneho biskupa, kapituly, v menších veciach kláštorov 
a konventov, sa stávalo pristaldovo svedectvo neplatným.16 Tým bol kon-
štituovaný základný rámec fungovania hodnoverných miest, ktoré čoskoro 
celkom prebrali úlohy pristaldov. Uvedený inštitút nezanikol úplne, ale bol 
transformovaný do postavenia kráľovského človeka (homo regius).

Nasledujúce obdobie bolo charakteristické kreovaním atribútov hod-
noverných miest a budovaním dômyselnej organizácie ich činnosti. Jedine 
Nitrianska kapitula (Capitulum ecclesie Nitriensis s. Emerani) bolo známa 
ako ustálené hodnoverné miesto ešte pred vydaním tohto zákonného člán-
ku, keďže jej prvá zachovaná hodnoverná listina je datovaná rokom 1229.17 
Z tohto pohľadu možno považovať desaťročie 1250–1260 za najplodnejšie 
v kontexte stabilizácie ostatných hodnoverných inštitúcií.

Status hodnoverných miest potvrdzuje zák. čl. 5/1291, ktorým sa ustanovi-
lo, že osobu možno predvolať pred župana len na základe svedectva potvrde-
ného hodnoverným miestom. Tento článok zároveň explicitne zrovnoprávnil 
činnosť kapitúl a konventov. Dôležitým usmernením činnosti hodnoverných 
miest bol dekrét Ondreja III. z roku 1298 (známy ako zák. čl. 71/1298), kto-
rým sa určila výška odmeny zástupcov hodnoverných miest. Za výkon štatú-
cie a reambulácie mu prislúchalo 24 denárov na deň, ak si mal dopravu za-
bezpečovať sám. Polovicu z uvedenej sumy mu stránky zaplatili v prípade, ak 

 16 RÁBIK, V., LABANC, P., TIBENSKÝ M. Slovenské stredoveké dejiny I. Trnava: Filozofická 
fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013, s. 59; ŠVECOVÁ, A., GÁBRIŠ, T. Dejiny štátu, 
správy a súdnictva na Slovensku, s. 115.

 17 RÁBIK, V. Pečať a jej spoločenská úloha v stredovekom Uhorskom kráľovstve, s. 55.
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sami znášali náklady cesty. Za vydanie písomného svedectva v sídle hodno-
verného miesta bol vedený poplatok vo výške 100 denárov.18

4.4   Hodnoverné mestá za vlády Anjouovcov: zlatý vek
Regulácie za Arpádovcov sa javia ako čiastkové a archaické. Nemali ambí-
ciu upraviť túto problematiku komplexne z dôvodu nestabilných politických 
pomerov. Až za vlády Ľudovíta I. z Anjou prevládlo presvedčenie o potrebe 
reformy hodnoverných miest. Dosiaľ nebol defi novaný ani počet hodnover-
ných miest, čo bolo v rozpore s právnou istotou, ktorú mali prezentovať.19 
Dochádzalo totiž k situácii, že určitý kláštor sa stal hodnoverným len na zá-
klade svojvôle jeho predstaveného. Najmä v prípade menších konventov sa 
hovorilo o zneužívaní právomocí a značnej korupcii.20 V tejto situácii bola 
akákoľvek kontrola týchto orgánov zo strany štátu nemožná.

Ľudovít I. reagoval pripojením článku 3 k Aviticitnému zákonu z 11. 12. 
1351,21 ktorým zakázal menším konventom vydávať hodnoverné listiny, hoci 
podľa iných autorov im bola činnosť obmedzená len vo veciach večitého scu-
dzovania.22 Možno usudzovať, že sa tento príkaz nestretol s dostatočnou spo-
ločenskou akceptáciou, čo viedlo k vydaniu dekrétu z roku 1353, ktorý na-
riadil všetkým existujúcim hodnoverným miestam, aby svoje pečate odoslali 
na revíziu do Budína.23 Oprávnenie na výkon činnosti bolo ponechané tým 
inštitúciám, ktorých povesť sa v kontrole osvedčila. Len im sa pečate násled-
ne vrátili. Ostatným hodnoverným miestam bola ich činnosť de facto zne-
možnená.

Tento krok viedol k vytvoreniu relatívne stálej sústavy hodnoverných 
miest, ktorá zostala nezmenená až do 18. storočia. V stredovekom Uhorsku 
pôsobilo viac ako štyridsať hodnoverných miest, hoci v literatúre sa možno 

 18 LÁSZLÓOVÁ, H. Hodnoverné miesta na Slovensku. In Ars Notaria, 1999, roč. 3, č. 4, 
s. 11.

 19 MASLÍKOVÁ, A. Notári hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly. In Štúdie o činnosti 
hodnoverných miest na Slovensku. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave, 2016, s. 34.

 20 RÁBIK, V. Pečať a jej spoločenská úloha v stredovekom Uhorskom kráľovstve, s. 22.
 21 RÁBIK, V., LABANC, P., TIBENSKÝ, M. Slovenské stredoveké dejiny II, s. 24.
 22 ŠVECOVÁ, A. Inštitúcia hodnoverných miest ako kvázi verejných notárov v stredoveku, 

s. 172.
 23 BOKESOVÁ, M. Vierohodné miesta, vznik a vývoj a pôsobnosť, s. 164.
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stretnúť aj s dvojnásobkom tohto počtu.24 Medzi inštitúcie tohto druhu s ce-
loštátnou pôsobnosťou patrila Budínska, Stoličnobelehradská a Ostrihom-
ská kapitula, konvent johanitov v Ostrihome a konvent krížovníkov v Stolič-
nom Belehrade. Na území Slovenska pôsobili predovšetkým tieto vierohodné 
miesta: 25 
 a) sídelná kapitula sv. Emerána v Nitre,
 b) kolegiátna kapitula sv. Martina v Bratislave,
 c) kolegiátna kapitula sv. Martina na Spišskej kapitule,
 d) benediktínsky konvent sv. Hypolita Mučeníka na Zobore,
 e) benediktínsky konvent sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku,
 f) premonštrátsky konvent blahoslavenej Panny Márie v Kláštore pod 

Znievom (tzv. Turčiansky konvent),
 g) premonštrátsky konvent blahoslavenej Panny Márie v Šahách,
 h) premonštrátsky konvent sv. Jána Krstiteľa v Jasove,
 i) premonštrátsky konvent sv. Kríža v Lelesi.

Podľa Lubyho malo pre Slovensko veľký význam aj benediktínske opát-
stvo na Sv. Hore Panónskej v dnešnom Maďarsku.26 Popri uvedených hod-
noverných miestach jestvovalo aj na území Slovenska množstvo menších 
konventov, ktoré nezískali kráľovskú autorizáciu. Činnosť hodnoverného 
miesta preto vykonávali len po určitý čas, v ktorom absentovala štátna re-
gulácia. Medzi najznámejšie patril benediktínsky konvent sv. Štefana Kráľa 
v  Bzovíku,27 ktorý neskôr prevzali premonštráti. Menšie hodnoverné miesta 
viedli premonštráti v Nižnej Myšli, či cisterciáni v Spišskom Štiavniku. V dô-
sledku nariadenia Ľudovíta I. z roku 1353 museli upustiť od vydávania hod-
noverných listín.28

Najväčší rozmach hodnoverných miest nastáva v 15. storočí, ktoré je cha-
rakteristické ďalším zdokonaľovaním právnej úpravy ich činnosti. Decretum 
maius vydaný 8. 3. 1435, ako výsledok dohody medzi šľachtou a Žigmundom 
Luxemburským na bratislavskom sneme, sa v článkoch VIII-X venoval via-
 24 Porovnaj: KŐFALVI, T. A hiteles helyek mint a magyarországi közjegyzőség előzményei. 

In ROKOLYA, G. (ed.) 700 éves a közjegyzőség Magyarországon A 2008. november 27-i 
jubileumi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. Budapest: MOKK, 2008, 
s. 16.

 25 ŠVECOVÁ, A. Inštitúcia hodnoverných miest ako kvázi verejných notárov v stredoveku, 
s. 172.

 26 LUBY, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku, s. 49.
 27 LÁSZLÓOVÁ, H. Dejiny premonštrátskeho prepošstva v Bzovíku. In ŠIMONČIČ, J. (ed.) 

Studia Historica Tyrnaviensia III. Trnava: Katedra histórie fakulty humanistiky Trnavskej 
univerzity v Trnave, 2003, s. 118, 128.

 28 LÁSZLÓOVÁ, H. Hodnoverné miesta na Slovensku, s. 13.
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cerým otázkam spätým s činnosťou hodnoverných miest.29 Určoval presný 
postup pri výkone štatúcií a reambulácií pozemkov, vymedzil kompetencie 
zástupcu kráľa (homo regius) a zástupcu hodnoverného miesta (homo nos-
ter, homo capitularis) pri týchto úkonoch, pričom zdôraznil, že hodnoverné 
miesta môžu týmito úlohami poveriť iba kvalifi kované osoby, nie jednodu-
chých ľudí. Za kapitulu mohli konať len kanonici, osoby vlastniace benefí-
cium (in benefi ciis), alebo zastávajúce cirkevné úrady (in offi  ciis constitutae). 
Kláštory mohli vysielať len konventuálnych kňazov.30 

Dekrét ustanovoval aj nový sadzobník poplatkov za jednotlivé výkony 
hodnoverného miesta. Výška odmeny mala byť odstupňovaná v závislosti od 
náročnosti požadovaných úkonov. Za neoprávnené vyberanie bezdôvodne 
vysokých poplatkov mohlo byť hodnoverné miesto postihnuté bližšie neur-
čitou sankciou. To potvrdil aj zákon z roku 1486.31

Pálčivým problémom vtedajšej právnej praxe sa stala otázka teritoriálnej 
pôsobnosti hodnoverných miest, ktoré nemali privilégium pôsobiť na celom 
území kráľovstva. Hodnoverné miesta nevznikali rovnomerne, naopak bolo 
obvyklé, že v jednej župe, alebo diecéze existovali hneď viaceré hodnoverné 
miesta, zatiaľ čo iné správne jednotky nemali k dispozícii žiadne. Napriek to-
muto rozloženiu bol dlhodobo preferovaný stoličný (komitátny) princíp ur-
čovania miestnej pôsobnosti.32

Už kráľ Ľudovít I. nariadil, že stránky majú zainteresovať zástupcov tej 
hodnovernej kapituly či konventu, ktorá je geografi cky najbližšie miestu vy-
konania právneho aktu. Prítomný zástupca kráľa (homo regius) má pochá-
dzať priamo zo župy, ktorej územie je pre právny úkon určujúce (čl. 21 a 22 
zákona z roku 1351). Uvedený stav potvrdilo nariadenie z roku 1410, podľa 
ktorého bolo pre výber zástupcu kráľa, ako aj hodnoverného miesta rozhodu-
júce umiestnenie dotknutého majetku z hľadiska jeho príslušnosti k  župe.33 

Na konci 15. storočia sa územná organizácia jednotlivých hodnoverných 
miest stabilizovala naprieč viacerými župami. Bližší prehľad o územnej pô-
sobnosti konkrétnych hodnoverných miest na území Slovenska poskytuje 

 29 DÕRY, F., BÓNIS, G., BÁCSKAI, V. Decreta regni Hungariae: Gesetze und Verordnungen 
Ungarns 1301–1457. Budapest: Académiai Kiadó, 1976, s. 258.

 30 ĎURČO, M. Postavenie pristaldov a kráľovského človeka (homo regius) v uhorskom práv-
nom systéme s osobitným zreteľom na hodnoverné miesta, s. 48.

 31 RÁBIK, V. Pečať a jej spoločenská úloha v stredovekom Uhorskom kráľovstve, s. 23.
 32 ŠVECOVÁ, A. Inštitúcia hodnoverných miest ako kvázi verejných notárov v stredoveku, 

s. 173–174.
 33 BOKESOVÁ, M. Vierohodné miesta, vznik a vývoj a pôsobnosť, s. 164.
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štúdia J. Žudela.34 V prípade rozšírenia pôsobnosti na úkor iného hodnover-
ného miesta sa vyžadoval súhlas uhorského snemu.35 

4.5   Peripetie vývoja hodnoverných miest v období 
stavovskej monarchie: boj o udržanie dôvery

Ako chod každej inštitúcie v štáte, tak aj riadne fungovanie hodnoverných 
miest, záviselo predovšetkým od vnútornej stability kráľovstva. Reputácia 
hodnoverných miest utrpela prvýkrát už v prvej polovici 15. storočia v dô-
sledku nájazdov husitov, operácií vojsk Jána Jiskru z Brandýsa a neskôr brat-
ríkov. Stávalo sa totiž, že ak sa potenciálny dobyvateľ hodnoverného miesta 
zmocnil autentickej pečate, často ju zneužíval vo svoj prospech. To vyústilo 
do stavu právnej neistoty natoľko, že zák. čl. 29 z roku 1444 vyhlásil za ne-
platné všetky listiny hodnoverných miest, ktoré boli dobyté. 36 Zákon z roku 
1447 zdôraznil potrebu ochrany autentických pečatí ako hlavných nástro-
jov hodnoverných miest a ustanovil triviálne pravidlá ich úschovy a použí-
vania.

Kľúčovou otázkou pôsobenia hodnoverných miest tak naďalej zostávala 
nevyhnutnosť udržania ich spoločenskej dôveryhodnosti. Z týchto dôvodov 
sa kráľ Matej Korvín rozhodol, že obmedzí vplyv šľachty na činnosť niekto-
rých z nich, pretože by to mohlo ohroziť ich nestrannosť. Zákonom z roku 
1471 „odobral patronátne právo všetkých konventov, držiacich autentické 
pečate od všetkých šľachticov a vyhradil si ho pre seba“.37 Odňatím patro-
nátneho práva šľachty nad hodnovernými miestami chcel dosiahnuť, aby tie-
to inštitúcie nepodliehali tendenciám zavďačiť sa svojim patrónom, či tlaku 
vedúcemu k defraudácii listín. Zaradenie hodnoverných miest priamo pod 
panovníkovu autoritu malo byť garanciou ich nezávislosti. Posilnenie dôve-
ryhodnosti hodnoverných miest sa malo dosiahnuť aj prostredníctvom stí-
hania korupcie. Z tohto obdobia je známy celokrajinský dekrét z roku 1472, 

 34 ŽUDEL, J. Archívy hodnoverných miest na Slovensku. In Archivní časopis, 1961, roč. 9, 
č. 2, s. 71.

 35 MASLÍKOVÁ, A. Notári hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly, s. 35.
 36 ŠVECOVÁ, A. Inštitúcia hodnoverných miest ako kvázi verejných notárov v stredoveku, 

s. 173.
 37 Doslovne prebraté z: RÁBIK, V. Pečať a jej spoločenská úloha v stredovekom Uhorskom 

kráľovstve, s. 25.
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ktorý odobral konventu v Sĭniob (Rumunsko) postavenie hodnoverného 
miesta práve z týchto dôvodov ako sankciu.

Inštitút hodnoverných miest pretrval aj v období zjavného úpadku krá-
ľovskej moci za Jagellovcov. Regulácia niektorých čiastkových otázok ich 
činnosti sa dostala do Tripartita Štefana Verbőciho (Opus tripartium iuris 
consuetudinarii...), hoci z obsahového hľadiska ide opäť o rozvinutie prob-
lematiky pravosti hodnoverných listín, vrátane spôsobov predchádzania 
a trestania ich falšovania. V článku 14 druhej časti dokonca explicitne spo-
mína na nepokojné obdobie po smrti cisára Albrechta (†1439) a na základe 
výpovede istého Gabriela Zőmléniho (od § 51) taxatívne vymenúva falošné 
listiny, pričom väčšina z nich je potvrdená (suspendovanou) autoritou hod-
noverného miesta.38

Ustanovenia, ktoré nepoukazujú na konkrétny prípad, sa usilujú zabrá-
niť vyhotovovaniu nepravých listín tak zo strany laických účastníkov ako 
i členov kapitúl a konventov zakotvovaním rôznych pravidiel preventívnej 
a sankčnej povahy (čl. 16). Ďalej poskytuje dôkladné inštrukcie pri posudzo-
vaní pravosti konkrétnych listín (čl. 17).39 Napokon nemožno opomenúť ani 
ďalšie články, v ktorých sa na hodnoverné miesta odkazuje čiastočne (napr. 
II. časť, čl. 13 zaoberajúca sa pečaťami hodnoverných miest). V súlade s pou-
žitým prekladom Tripartita sa javí byť tvrdenie A. Švecovej o existencii „zlo-
činu neuposlúchnutia kráľovského nariadenia obmedzujúceho činnosť hod-
noverného miesta“ s poukazom na zlomok II, 16, 3-4 ako unáhlené.40

4.6   Stav hodnoverných miest v časoch tureckej 
expanzie: pokusy o prežitie

Po destabilizácii regiónu v dôsledku bitky pri Moháči (1526) nastáva druhá 
závažná kríza fungovania týchto inštitúcií. Hoci za primárny dôvod možno 
označiť osmanskú expanziu, neslobodno opomenúť vplyv prenikajúcej re-
formácie na katolícke konventy a výskyt stavovských povstaní a požiadaviek 
protestantov.

 38 VERBÖCZY, Š. Tripartitum. Preložil ŠTENPIEN, E. Žilina: Eurokódex, Poradca podnika-
teľa, 2008, s. 191.

 39 VERBÖCZY, Š. Tripartitum. Preložil ŠTENPIEN, E. Žilina: Eurokódex, Poradca podnika-
teľa, 2008, s. 195–197.

 40 ŠVECOVÁ, A. Inštitúcia hodnoverných miest ako kvázi verejných notárov v stredoveku, 
s. 173.
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V roku 1530 prestalo pôsobiť hodnoverné miesto v Šahách, hoci samotný 
kláštor existoval až dokým si oblasť nepodmanili Turci v dôsledku bitky pri 
Plášťovciach 11. 8. 1552, keďže medzi rokmi 1530–1552 nájdeme o kláštore 
ešte rozsiahle písomné správy.41 

V roku 1542 malo dôjsť k zrušeniu hodnoverného miesta v Hronskom 
Beňadiku, hoci opäť nemožno hovoriť o zániku celého kláštora, keďže za-
chované správy z neskoršieho obdobia svedčia o opaku. Napríklad mnísi zo 
Šiah našli v roku 1552 útočisko pred Turkami práve tam42 a v rokoch 1565–
1588 bol kláštor podrobený fortifi kácii. Je však nepochybné, že v roku 1544 
prebrala úlohu Hronskobeňadického hodnoverného miesta Ostrihomská 
kapitula. K zlúčeniu oboch inštitúcií nikdy nedošlo, lebo kapitula naďalej vy-
dávala listiny v mene tohto konventu, udržiavala jeho registre a v jeho záleži-
tostiach používala jeho pečať.43

Veľa hodnoverných miest zaniklo na prechodné obdobie. Jasovskému 
a Leleskému konventu dočasne odňal postavenie hodnoverného miesta sám 
uhorský snem v roku 1550. Ich existenčné problémy boli preklenuté až pre-
chodom pod právomoc svetského kléru (tzv. komendátorov). V polovici 
16. storočia prestal pôsobiť aj Turčiansky konvent, ktorého činnosť obnovili 
pod záštitou jezuitov v roku 1586.44 Hoci uhorský snem vydal všeobecný zá-
kaz znemožňujúci členom Spoločnosti Ježišovej zabezpečovať činnosť hod-
noverného miesta, zákonným článkom 35/1599 im udelil výnimku pre Tur-
čiansky konvent, ak priberú štyroch svetských kňazov a notára, ktorí budú 
pokračovať namiesto nich vo výkone praxe.45

Na druhej strane niektoré hodnoverné miesta neprestali pôsobiť ani v čase, 
keď ich vlastné sídlo bolo v rukách Turkov. Riešenie sa našlo v presťahova-
ní celého úradu (vrátane archívu) na bezpečnejšie územie Horného Uhor-
ska. Typickým príkladom je Ostrihomská kapitula, ktorá od roku 1543 sídlila 

 41 LÁSZLÓOVÁ, H. Dejiny premonštrátov v Šahách. In Studia archaeologica Slovaca media-
evalia. Bratislava: Veda, 2001, č. 3–4. s. 283.

 42 LÁSZLÓOVÁ, H. Dejiny premonštrátov v Šahách, s. 284.
 43 GLEJTEK, M. Pečatenie v novovekých hodnoverných miestach na príklade Spišskej a Nit-

rianskej kapituly. In Studia historica Brunensia, 2013, roč. 60, č. 1–2, s. 217.
 44 ŽUDEL, J. Archívy hodnoverných miest na Slovensku, s. 72.
 45 Elhatározták, hogy a boldogságos Szűz Máriához czimzett turóczi conventet helyreállitsák és 

megujitsák. És a jezsuita szerzetes atyák, a kiknek a turóczi prépostság most birtokukban van, 
ott négy világi papot tartsanak, a jegyzővel együtt. Znenie zákonného článku XXXV/1599 
dostupné na internete: http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=2953. 
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v Trnave. Jágerská kapitula sídlila od roku 1597 v Košiciach, neskôr v Trnave, 
Jasove a od roku 1649 opäť v Košiciach.46

Počiatky profesionalizácie uhorskej regionálnej administratívy sa stali 
ďalšou konkurenciou hodnoverných miest. Zvyšujúci počet svetských absol-
ventov právnických fakúlt a vzostup kompetencií stoličných orgánov na úkor 
hodnoverných miest sa odrazil v zákone z roku 1563, ktorým sa umožnilo 
predstúpiť pred stoličný súd aj bez predloženia hodnovernej listiny za pred-
pokladu, že stranu zastupoval advokát.47 Na druhej strane nič nevylučuje, že 
podnetom pre prijatie podobnej úpravy bola relatívne nízka stabilita kon-
ventov v 16. storočí. Z dejinného hľadiska bolo už len formalitou, že zák. 
čl. 31/1875 predĺžil legisvakačnú dobu do 1. augusta 1875.

4.7   Reformy regulácie hodnoverných miest: 
vzkriesenie tradícií

Od počiatkov 17. storočia pretrvávalo úsilie o konsolidáciu regulácie tohto 
právneho skeletu, ktorý stále vydával listiny s významnou právnou mocou. 
Dokladom toho je napríklad zák. čl. 72 z roku 1609 vyžadujúci, aby hodno-
verné miesta zamestnávali aspoň piatich stálych členov. V danom období 
sa totiž hodnoverné miesta potýkali s nedostatkom kvalifi kovanej pracov-
nej sily, pričom väčšinu úkonov vykonávali len svetskí kňazi (častokrát ex-
terne).48

Vrcholom týchto snáh sa stali legislatívne opatrenia uhorského sne-
mu z roku 1723 po stabilizácii krajiny v dôsledku ukončenia stavovských 
povstaní a tureckého nebezpečenstva. Ide o celý rad zákonných článkov po-
čínajúc zák. čl. 39/1723 o kapitulách, konventoch a ich úradníckom aparáte, 
zák. čl. 40/1723 o listinách osvedčených kapitulami alebo konventmi, zák. 
čl. 41/1723 o tom, že kapituly a konventy nesmú osvedčovať svoje vlastné 
listiny vo svoj prospech, zák. čl. 42/1723 o predkladaní hodnoverných lis-
tín na súde a ich vyhľadávaní a napokon zák. čl. 43/1723 o miestach, kde sa 
môžu tiež vydávať osvedčené listiny. Okrem toho boli súčasne vyhlásené dve 
špeciálne normy upravujúce postavenie kláštora na Svätej Hore Panónskej 
(Pannonhalm). Konkrétne šlo o zák. článok 44/1723 o obnovení konventu 

 46 GLEJTEK, M. Pečatenie v novovekých hodnoverných miestach na príklade Spišskej a Nit-
rianskej kapituly, s. 217.

 47 LÁSZLÓOVÁ, H. Hodnoverné miesta na Slovensku, s. 12.
 48 MASLÍKOVÁ, A. Notári hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly, s. 36.
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sv. Martina ako hodnoverného miesta a zák. čl. 45/1723 o knižnici a archíve 
tohto kláštora. Nová právna úprava sa stala základom regulácie hodnover-
ných miest až do obdobia ich zániku.

Prejavila sa síce vo zvýšení stavu právnej istoty, jej efekt bol však len krát-
kodobý. Obsolétnosť tohto inštitútu sa stávala čoraz očividnejšou aj v kon-
texte sekularizácie osvietenskej spoločnosti.

Kvôli zrušeniu rádu jezuitov v roku 1773 prestal pôsobiť konvent v Kláš-
tore pod Znievom. Jeho agendu prevzala Banskobystrická kapitula, ktorá na 
túto činnosť získala súhlas uhorského snemu až v roku 1802.49 Dovtedy ju 
vykonávala neformálne, pod menom pôvodného Turčianskeho konventu.

Hoci patent Jozefa II. o zrušení žobravých a kontemplatívnych rádov 
z 12. 1. 1782 sa výraznejšie nedotkol štruktúry hodnoverných miest, no od 
roku 1786 dochádzalo k postupnému rozširovaniu abolície aj na tieto kon-
venty. Motivácia panovníka bola zrejme poznamenaná snahou navýšiť bo-
nitu Náboženského fondu. Kláštor v Pannonhalme zrušil dekrétom z 23. 10. 
1786 kvôli tomu, že „jeho poloha na vysokom vrchu neprinášala osoh pre 
spoločnosť“.50 Dňa 26. 3. 1787 zrušil konventy premonštrátov v Jasove a Le-
lesi.51 K obnoveniu týchto cirkevných inštitúcií, vrátane pôsobnosti vo funk-
cii hodnoverných miest, došlo na základe dekrétu Františka II. z 8. marca 
1802.52

Na jeseň 1789 vydal Jozef II. nariadenie, podľa ktorého mali byť archívy 
väčšiny hodnoverných miest presunuté do centrálneho depozitára v Budí-
ne. Táto reforma nebola nikdy zrealizovaná kvôli odporu dotknutých cirkev-
ných inštitúcií, no zrejme rozhodujúcim faktorom sa stala cisárova smrť za-
čiatkom roka 1790.53

V priebehu 18. až 19. storočia možno zaznamenať výrazný prepad v poč-
te overených listín. Účastníci právnych vzťahov sa na hodnoverné miesta 
s novými vecami už neobracali. Tento jav čiastočne súvisel s úpadkom spo-
ločenskej prestíže autentických pečatí, keďže hlavnú verifi kačnú úlohu začal 
 49 ŠVECOVÁ, A. Inštitúcia hodnoverných miest ako kvázi verejných notárov v stredoveku, 

s. 174.
 50 KUŠNIRÁKOVÁ, I. Obnova náboženských rádov v Uhorsku po smrti Jozefa II. a ich vy-

rovnanie sa s dôsledkami sekularizácie. In Forum Historiae. Odborný internetový časopis 
pre históriu, 2015, roč. 9, č. 1, s. 12.

 51 BODNÁROVÁ, M. Činnosť hodnoverného miesta Jasov do roku 1350. In Historica Carpa-
tica, 1978, č. 9, s. 287. 

 52 KUŠNIRÁKOVÁ, I. Obnova náboženských rádov v Uhorsku po smrti Jozefa II. a ich vyrov-
nanie sa s dôsledkami sekularizácie, s. 20.

 53 JAVOŠOVÁ, E., KUZMÍKOVÁ, M. Verejnoprávna funkcia Spišskej kapituly v stredoveku. 
In Studia archaelogica Slovaca mediaevalia. Bratislava: Veda, 2001, č. 3–4, s. 266.
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zastávať podpis vydavateľa písomností.54 Hodnoverné miesta sa tak začali 
obmedzovať na archívnu činnosť, prinajlepšom na vydávanie tranzumptov 
starších listín. Stagnácia ich činnosti bola neudržateľná.

Ich zánik predznamenalo oktrojovanie inštitútu verejných notárov počas 
Bachovho absolutizmu. Napriek tomu hodnoverné miesta ustúpili moder-
nejšiemu druhu notárskej činnosti až v dôsledku zák. čl. 35/1874 o kráľov-
ských verejných notároch, ktorým bola ich úloha vo vývoji notárstva ukon-
čená. V súlade s § 215 tohto predpisu, jeho účinnosť nastala ku dňu 1. mája 
1875. Z dejinného hľadiska bolo už len formalitou, že zák. čl. 31/1875 predĺ-
žil legisvakančnú dobu do 1. augusta 1875.

4.8   Niekoľko poznámok k činnosti a úlohám 
hodnoverných miest v priebehu ich vývoja

Hodnoverné miesta boli orgánmi sui generis. Na jednej strane mali povahu 
verejného notariátu a neformálnej pozemkovej knihy, zároveň však pôsobi-
li ako správny a súdny orgán v osobitných právnych konaniach.55 Hoci pri 
týchto úkonoch vystupovali ako relatívne nezávislé orgány verejného prá-
va, je potrebné zohľadniť ich cirkevný inštitucionálny základ. Každá kapitu-
la či konvent plnila predovšetkým svoje náboženské poslanie, verejnopráv-
na funkcia bola v určitom zmysle druhotnou (čo neznamená, že sa vybrané 
hodnoverné miesta na ňu nemohli špecializovať a neplynul z nej bohatý 
zdroj príjmov).

Tento zložitý komplex právomocí a vzťahov možno vyjadriť podobnou 
schémou:56 
 – Cirkevná povaha
  = práva a povinnosti vyplývajúce z kánonického práva a nariadení cir-

kevného predstaveného, 
 – Verejnoprávna povaha:

 1. Interná pôsobnosť:
 § Notárska činnosť (vydávanie listín a ich overených odpisov),
 § Archívna činnosť (uschovávanie vydaných listín).

 54 GLEJTEK, M. Pečatenie v novovekých hodnoverných miestach na príklade Spišskej a Nit-
rianskej kapituly, s. 215.

 55 BOKESOVÁ, M. Vierohodné miesta, vznik a vývoj a pôsobnosť, s. 163.
 56 Čiastočne sme sa inšpirovali klasifikáciou predstavenou A. Švecovou. Porovnaj: ŠVECO-

VÁ, A. Inštitúcia hodnoverných miest ako kvázi verejných notárov v stredoveku, s. 175.
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 2. Externá pôsobnosť:
 § Pomocné činnosti pri výkone súdnictva,
 § Činnosť v oblasti pozemkového vlastníctva (výkon štatúcií a re-

ambulácií).
Výsledkom notárskej činnosti bola listina overená autentickou pečaťou 

hodnoverného miesta, prípadne aj ďalšími ochrannými prostriedkami ako 
bol napríklad chirograf. Tripartitum defi novalo pečať ako verejný znak vtla-
čený do zlata alebo iného kovu či vosku, ktorý potvrdzuje každú skutoč-
nosť (II. kniha, článok 13, § 1).57 Ako už bolo načrtnuté, autentickými pe-
čaťami disponovali okrem najvyšších predstaviteľov krajiny aj hodnoverné 
miesta a v ich prípade sa používal výlučne vosk a pergamen. Pečatidlo (typá-
rium) požívalo zvláštnu ochranu. Bolo uschované spravidla v sakristii kosto-
la a zverené do starostlivosti kanonika-kustóda.58

Chirograf bol starším overovacím prostriedkom. Vznikol tak, že sa na jed-
nom kuse pergamenu zaznamenali dva rovnaké exempláre deklarujúce ob-
sah právneho úkonu. Medzi nich sa do stredu napísal ľubovoľný text (najčas-
tejšie tri či štyri litery zo začiatku abecedy v rôznom poradí),59 cez ktorý sa 
následne viedol priečny rez rovného alebo zúbkovaného tvaru.60

Dodnes je v archívoch uschované obrovské množstvo hodnoverných lis-
tín, ktoré poukazujú na rozsiahlu notársku činnosť hodnoverných miest. 
Z tohto hľadiska je nutné vziať na zreteľ predovšetkým dva typy listín: do-
svedčovacie listiny61 a tranzumpty (overené odpisy vlastných listín alebo od-
pisy listín na žiadosť petenta – výsledok vidimácie).62

Dosvedčovacie listiny (litterae fassionales) boli vytvorené hodnoverným 
miestom na základe ústne podanej výpovede, či vyhlásenia fatenta, urobe-
ného s úmyslom vyvolať právny účinok. Fasie možno vnímať v užšom a šir-

 57 VERBÖCZY, Š. Tripartitum. Preložil ŠTENPIEN, E. Žilina: Eurokódex, Poradca podnika-
teľa, 2008, s. 181.

 58 GLEJTEK, M. Pečatenie v novovekých hodnoverných miestach na príklade Spišskej a Nit-
rianskej kapituly, s. 218, 222.

 59 JAVOŠOVÁ, E., KUZMÍKOVÁ, M. Verejnoprávna funkcia Spišskej kapituly v stredoveku, 
s. 266.

 60 BODNÁROVÁ, M. Činnosť hodnoverného miesta Jasov do roku 1350, s. 287–288.
 61 ŠVECOVÁ, A. K počiatkom činnosti hodnoverného miesta pri Spišskej kapitule. In ŠI-

MONČIČ, J. (ed.) Studia Historica Tyrnaviensia III. Trnava: Katedra histórie fakulty huma-
nistiky Trnavskej univerzity v Trnave, 2003, s. 55.

 62 ŠVECOVÁ, A. Osobitné miesto hodnoverných miest v systéme verejných orgánov uhorského 
kráľovstva v 13. a počiatkom 14. storočia, s. 524.
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šom význame.63 Z extenzívneho hľadiska mohlo ísť o univerzálne vyhlásenie 
fatenta o akejkoľvek právnej skutočnosti, kým reštriktívne ponímanie spája 
s fasiou iba úkon zviazaný s prevodom vlastníctva k nehnuteľnosti. 

Osobitným druhom listín, vznikajúcich na popud samotného panovníka, 
ale aj iných svetských a cirkevných hodnostárov, boli relácie (litterae relato-
riae). Hodnoverné miesto v nich podávalo správy o výkone súdnej a výkon-
nej moci tomu subjektu, ktorý o ňu požiadal (teda vydal mandát). Na ich zá-
klade sa vrchnosť mohla dozvedieť o stave v krajine.64

Z hľadiska požiadaviek diplomatiky (pomocnej historickej vedy o listi-
nách) rozoznávame litterae privilegiales (privilégiá) a litterae clausae (zatvore-
né listiny).65 Zatvorené listiny predstavujú „kvázi listy“ s pečaťou pritlačenou 
na dorze. Zachované pečate pri takýchto druhoch listín sú skôr vzácnosťou, 
keďže sa otvárali rozlomením pečate.66 Privilégiá mali typicky privesenú pe-
čať, ktorá vybiehala mimo líniu pergamenu. Spomedzi týchto dvoch druhov 
možno rozlíšiť relatívne samostatnú skupinu tzv. NOS-listín, ktoré začínali 
slovom „Nos“67 (napr. Nos capitulum ecclesie sancti Martini de Scepus). Mali 
pritlačenú, výnimočne povesenú pečať a predstavujú akýsi medzistupeň me-
dzi dvoma skupina s výraznejšími znakmi.

4.9  Záver
Táto kapitola mala ambíciu poukázať na inštitút hodnoverných miest v Uhor-
sku a analyzovať vývojové etapy ich existencie. Realizovaný výskum privádza 
k záveru, že hodnoverné miesta možno charakterizovať ako organickú súčasť 
dejín uhorského notárstva a dôležitý medzistupeň evolúcie vedúcej k súčas-
nému chápaniu notára na Slovensku.

Predložený prierez vzniku, rozvoja a úpadku hodnoverných miest nám 
demonštruje záujem spoločnosti na spísomňovaní právnych úkonov a potre-
be vyhotovovania osvedčených listín už v ére vrcholného feudalizmu.

 63 ŠVECOVÁ, A. Obligácie v právnej praxi hodnoverných miest na Slovensku. In Právněhis-
torické studie 40. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009, s. 130–131.

 64 ŠVECOVÁ, A. Inštitúcia hodnoverných miest ako kvázi verejných notárov v stredoveku. 
In Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica II. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univer-
zity v Trnave, 2005, s. 176.

 65 ŠVECOVÁ, A. K počiatkom činnosti hodnoverného miesta pri Spišskej kapitule, s. 49.
 66 JAVOŠOVÁ, E., KUZMÍKOVÁ, M. Verejnoprávna funkcia Spišskej kapituly v stredoveku, 

s. 266.
 67 Latinsky „my“.
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Činnosť hodnoverných miest a notára v dnešnom zmysle slova nebola až 
taká odlišná. V súlade s § 2 zákona 323/1992 Zb. o notároch a notárskej čin-
nosti (Notársky poriadok) je notár defi novaný ako štátom určená osoba vy-
konávajúca notársku a ďalšiu činnosť. Hodnoverné miesta pôsobili pri plne-
ní svojich úloh ako orgány verejného práva, ktoré na túto činnosť oprávňoval 
kráľovský súhlas (hoci často len implicitný).68 Sú však známe prípady vý-
slovného udelenia tohto práva, čoho dokladom je napríklad listina Belu IV. 
z roku 1255 adresovaná Jasovskému konventu.69

Notárskou činnosťou sa v zmysle § 3 ods. 1 zmieneného zákona chápe 
spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne vý-
znamných skutočností, konanie vo veciach notárskych úschov a úkony vo 
veciach notárskych centrálnych registrov. Hodnoverné miesta vykonávali 
vo väčšom či menšom rozsahu takmer všetky tieto činnosti. 

Nie je na ťarchu ich právneho postavenia to, že im boli zverené aj mnohé 
ďalšie úkony, ktoré sa vymykali chápaniu notára a zasahovali do iných súčas-
ných verejných povolaní. Pri vytyčovaní hraníc pozemkov (reambuláciách) 
si plnili úlohy úradov geodézie a katastra. Pri vypočúvaní svedkov v súd-
nom konaní postupovali častokrát ako vyšetrovatelia, či pomocný súdny per-
sonál. Usudzujeme, že dané zameranie bolo determinované záujmami vte-
dajšej spoločnosti, ktorá ideu osvedčovania právne významných skutočností 
potrebovala prepojiť s ďalšími užitočnými funkciami, ktoré pre ňu z tejto pô-
vodnej notárskej funkcie vyplývali. V nedokonale rozvinutej administratíve 
feudálnej spoločnosti sa ich napokon nemohol ujať kvalitnejší druh orgánu.

Z uvedeného vyplýva rezultát, že hodnoverné miesta plnili mnohé vý-
znamné spoločenské funkcie, avšak ich notárske zameranie bolo prevládajú-
cou črtou činnosti týchto inštitúcií. Ich existencia pomohla v Uhorsku pre-
klenúť medzeru zapríčinenú absenciou verejných notárstiev v podobe, ako sa 
formovali v iných krajinách Západnej Európy (hoci určité náznaky činnosti 
individuálnych notárov boli známe v Uhorsku už v stredoveku, možno ich 
pokladať skôr za výnimku ako niečo určujúce).

 68 ŠVECOVÁ, A. Osobitné miesto hodnoverných miest v systéme verejných orgánov uhorského 
kráľovstva v 13. a počiatkom 14. storočia, s. 519.

 69 BODNÁROVÁ, M. Činnosť hodnoverného miesta Jasov do roku 1350, s. 281–282.
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5. KAPITOLA

PRÁVNE ASPEKTY VYBRANÝCH 
MESTSKÝCH PRÍSAH SLOBODNÉHO 
KRÁĽOVSKÉHO MESTA BARDEJOV 

V 17. A 18. STOROČÍ1

Mgr. Ján Šurkala
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

5.1  Úvod
Prísahy v mestskom prostredí Bardejova na prelome stredoveku a novove-
ku môžu byť zaujímavé z viacerých hľadísk. Z historického a sociologického 
pohľadu nám môžu osvetliť cenné súvislosti spoločenskej dynamiky v tom-
to multietnickom meste. Jazykové hľadisko totiž nepriamo nasvedčuje, akej 
spoločenskej prestíži sa tešili jednotlivé národnosti mesta. Ukáže sa nám tak 
štruktúrovaný obraz tejto spoločnosti, poodhalia sa súvislosti, ktoré umož-
nia hlbšie poznanie miestnych dejín a z globálneho sociologického hľadiska 
môžu slúžiť ako podkladový materiál pre tvorbu rôznych modelov fungova-
nia spoločnosti. Tento pohľad, napriek tomu, že je nepochybne zaujímavý, 
ponecháme na skúmanie kolegom historikom a sociológom. 

V tomto článku sa budeme venovať právnym aspektom mestských prísah 
v Bardejove v sledovanom období. Budeme si teda všímať jednak ich právnu 
relevanciu, obsahovú štruktúru a legitimizačnú funkciu. Budeme pritom vy-
chádzať z primárnych archívnych prameňov, predovšetkým z Mestskej knihy 
prísah (Formulae iuramentorum diversorium: XVII - XVIII saecula).2 

Stanovenému cieľu bude korešpondovať aj zvolený metodologický postup. 
V prvej kapitole v krátkosti opíšeme historický kontext, v ktorom sa slobod-
né kráľovské mesto Bardejov nachádzalo v sledovanom období. Budeme si 
všímať základné sociologické, religiózne, politické a ekonomické determi-

 1 Tento príspevok je výstupom grantového projektu VEGA č. 1/0531/14 s názvom „Vývoj 
notárstva“.

 2 Štátny okresný archív Bardejov, MMB, Knihy, sign. 915, Formulae iuramentorum (XVII et 
XVIII Saecula).
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nanty s cieľom poskytnúť čitateľovi základný obraz o spoločnosti, v ktorej 
boli nižšie analyzované prísažné formuly vygenerované. V druhej kapitole 
sa zamyslíme nad úlohou a funkciou prísah v meste Bardejov – budeme sa 
venovať tiež povahe prameňov, na základe ktorých dnes môžeme poznať ich 
obsah a formu. Jadrom tejto práce je kapitola tretia, kde budeme postupne 
analyzovať päť konkrétnych prísažných formúl – zachovaných či už v latin-
čine, alebo v dobovom slovenskom dialekte. Konkrétne pôjde o prísahu se-
nátora mestskej rady pri uvádzaní do funkcie, prísahu poľného strážnika, 
prísahu nižšieho mestského úradníka, prísahu vicenotára a napokon aj prí-
sahu zabezpečujúcu obnovenie sľubu vernosti mešťanov voči panovníkovi 
po potlačení povstania Františka II. Rákociho. Výber týchto piatich analy-
zovaných prísah nie je náhodný – vyberali sme ich spomedzi 88 dobových 
textov – niektoré sa síce opakovali vo viacerých jazykových mutáciách – čo 
poskytuje dostatočný výber s cieľom pokrytia čo najrozmanitejších situácií. 
Týmto konkrétnym výberom sa pokúsime, po prvé, zistiť, či sa jednotlivé ja-
zykové mutácie tej istej prísahy zásadným spôsobom líšili. Ďalej, v ktorých 
konkrétnych situáciách sa používal daný jazyk (hypotéza o frekventovanej-
šom používaní slovenského dialektu pri interakcii s „pospolitým ľudom“ 
a naopak väčšia frekvencia používania latinčiny a nemčiny pri vyššie posta-
vených mešťanoch). Po tretie sa pokúsime zistiť, či obsah a forma prísahy je 
podmienená sociál nym statusom subjektu (teda či vyššie postavení prisaha-
júci sľubujú podstatne iné veci ako nižšie postavení). Napokon sa pokúsime 
zistiť, či obsah alebo forma prísahy mala pozitívne alebo negatívne diskri-
minačný efekt na príslušníkov jednotlivých religióznych skupín pôsobiacich 
na území mesta. V závere sa pokúsime tieto otázky zodpovedať a stručne ich 
zhodnotiť. 

5.2   Historický kontext mesta Bardejov v sledovanom 
období

Bardejov je jedným z najstarších sídel na území východného Slovenska. Na 
základe privilégia kráľa Ľudovíta I. z roku 1376 sa stal slobodným kráľovským 
mestom s rozsiahlymi privilégiami a slobodami.3 Zaradil sa medzi taverni-

 3 BOŽOVÁ, J., GUTEK, F., DROBNIAK, G. Kostol sv. Egídia v Bardejove. Bardejov: Sajancy. 
1. vydanie, 1998, s. 8. 
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kálne mestá.4 Najväčší hospodársky rozmach zaznamenal v 14. a 15. storo-
čí. Mesto prosperovalo jednak vďaka rozvinutej remeselnej výrobe, predo-
všetkým výrobe plátna, ale aj vďaka diaľkovému obchodu a výhodnej geogra-
fi ckej polohe dopravného uzla. V sledovanom období však jeho hospodárska 
sila značne upadla, predovšetkým zásluhou nestabilnej vnútropolitickej 
situá cie a vyostrenej ekonomickej konkurencie ostatných okolitých slobod-
ných kráľovských miest, najmä Prešova.5

Z hľadiska sociálneho je dôležitá predovšetkým otázka náboženstva. Sle-
dované obdobie je v Uhorsku vo všeobecnosti považované za obdobie ná-
boženských sporov medzi katolíkmi a protestantmi. Katolícki panovníci 
Habsburgovci preferovali a zvýhodňovali katolícke vyznanie pred evanjelic-
kým, čím sa dostávali do sporov so stavmi, medzi ktorými boli luteranizmus 
či kalvinizmus hodne rozšírené. 

Podobná situácia nastala aj v samotnom Bardejove, kde od 16. do polovi-
ce 18. storočia medzi mešťanmi prevládal luteranizmus. V 16. storočí tu ako 
rektor humanistickej školy pôsobil veľký luteránsky učenec Leonard Stöckel.6 
V meste veľmi skoro začali fungovať dve kníhtlačiarne, ktoré nástup protes-
tantizmu len umocňovali.7 Preto spory s centrálnymi štátnymi úradmi na 
seba nenechali dlho čakať.8 Aj napriek silnejúcim rekatolizačným snahám,9 
ktoré pre bardejovských evanjelikov znamenali – okrem iného – aj stratu 
kostolov a ďalších budov, ako aj kuruckým povstaniam, ostalo obyvateľstvo 

 4 Bližšie k tavernikálnym mestám a ich právnemu postaveniu pozri: BEŇA, J., GÁBRIŠ, T. 
Dejiny práva na Slovensku I (do roku 1918). 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského 
v Bratislave, Právnická fakulta, 2015, s. 75–76; RÁBIK, V., LABANC, P., TIBENSKÝ M. 
Vývoj stredovekých miest na Slovensku II. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity 
v Trnave, 2013, s. 32–35. 

 5 JANKOVIČ, V. Neskorý feudalizmus a jeho kríza pred buržoáznou revolúciou 1848. In 
KOKUĽA, A., LUKÁČ, A., TAJTÁK, L. (eds.) Dejiny Bardejova. Košice: Východoslovenské 
vydavateľstvo, 1975, s. 103–105, 112–113.

 6 Bližšie pozri: HAJDUK, A. Leonard Stöckel život a dielo. 1. vydanie. Bratislava: Evanjelická 
bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1999, 141 s. 

 7 Pre viac o tejto problematike porovnaj: KÓNYA, P. Prvé augsburské vyznanie viery na Slo-
vensku a Bardejov. Prešov: Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku, 
2000, 123 s.; KÓNYA, P. Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe. Prešov: Vydavateľ-
stvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, 262 s.

 8 KÓNYA, P. Prešov, Bardejov a Sabinov počas protireformácie a protihabsburských povstaní 
(1670–1711). Prešov: Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku, 2000, 
s. 31.

 9 Pre viac o právnom postavení protestantov v Uhorsku v 18. storočí pozri: POLÁKOVÁ, Z. 
Právne postavenie evanjelickej a. v. cirkvi na území dnešného Slovenska v 18. storočí. In 
Testimonia Theologica, 2014, roč. 8, č. 2, s. 117–129.
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Bardejova aj v polovici 17. storočia prevažne evanjelické.10 Meniacu sa po-
litickú klímu v Uhorsku využili bardejovskí protestanti na zlepšenie svojho 
postavenia v meste tým, že sa pridali k Tököliho povstaniu v roku 1682, no 
čoskoro nato sa museli vzdať cisárskym vojskám.11 Podobne sa táto situácia 
opakovala aj v roku 1703, kedy sa mesto ochotne „vzdalo“ a otvorilo brány 
Rákociho povstaniu.12 Po potlačení povstania začala postupne rekatolizácia 
prinášať svoje ovocie13 – v súpise obyvateľstva z roku 1777 mali katolíci už 
väčšinu (53,8 %).14 

5.3  Kontext fenoménu mestských prísah
Mestské prísahy v sledovanom období plnili predovšetkým osvedčovaciu 
a legitimizačnú funkciu. Archívne zdroje z Bardejova zachovali niekoľko de-
siatok pôvodných formúl prísah, ktoré sa používali pri rozličných príležitos-
tiach, ako napr. pri uvedení do meštianskeho stavu, pri menovaní mestských 
úradníkov do funkcií, pri uzatváraní niektorých obchodov, pri zverení tova-
ru furmanom do opatery a pod. 

Jazykové (resp. národnostné) hľadisko je tiež zaujímavé, pretože základ-
ným predpokladom toho, že prísaha bude efektívna a účelná, je dostatočné 
ovládanie daného jazyka prisahajúcim. Ak sa teda v určitých situáciách začí-
na objavovať popri dominantnej latinčine či nemčine aj slovenčina, znamená 
to, že buď štruktúra obyvateľstva, alebo postavenie jednotlivých národností 
v meste sa mení. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že do vysokých funkcií sa uvádzali 
úradníci prísahou v latinčine, pretože ako vzdelaní ľudia ju ovládali a ovlá-
dať museli, aby zvládli agendu, ktorá sa viedla prevažne v latinčine.15 Jej zna-
losť v radoch mešťanov alebo nižších služobných funkciách však nebola veľ-
 10 ŠPIESZ, A. Rekatolizácia na Slovensku v mestách v rokoch 1681–1781. In Historický časo-

pis, 1991, roč. 39, č. 6, s. 607.
 11 JANKOVIČ, V. Neskorý feudalizmus a jeho kríza pred buržoáznou revolúciou 1848, s. 150–

151.
 12 JANKOVIČ, V. Neskorý feudalizmus a jeho kríza pred buržoáznou revolúciou 1848, s. 153.
 13 BENKA, P. Františkánske kázne ako nástroj budovania konfesijnej identity. In Historia 

Nova, 2015, č. 9, s. 46–68.
 14 ŽUDEL, J. Náboženská štruktúra obyvateľstva slobodných kráľovských miest na Slovensku 

v 2. polovici 18. storočia. In Geografický časopis, 1991, roč. 43, č. 3, s. 221.
 15 Výlučne v latinčine je v Knihe prísah zaznamenaná uvádzacia prísaha mestského notára, 

jeho asistentov a mestského lekára. Porovnaj: Štátny okresný archív Bardejov, MMB, Kni-
hy, sign. 915, Formulae iuramentorum (XVII et XVIII Saecula), s. 52–60. 
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mi rozšírená – preto sa tu frekventovane objavujú viacjazyčné mutácie tých 
istých prísah – najčastejšie v nemčine a slovenčine, sporadicky aj v maďar-
čine.16 Kniha prísah, tak ako sa zachovala do súčasnosti, obsahuje celkovo 
88 vzorových prísah, z ktorých je 35 textov napísaných v latinčine (Latine), 
29 v miestnom slovenskom dialekte (Slawonice), 29 v nemčine (Germanice) 
a tri písané po maďarsky (Ungarice).17 

5.4  Niektoré príklady prísah
5.4.1 Prísaha pri uvedení do funkcie senátora 
Táto prísaha je jediná z celej zbierky, ktorá je uvedená vo všetkých štyroch 
jazykoch (latinsky, maďarsky, nemecky a slovensky – v tomto poradí). Pre-
tože je v texte uvedená zmienka o aktuálnom panovníkovi Karolovi VI.,18 jej 
vznik datujeme medzi roky 1711 až 1740, kedy vládol Uhorsku. Uvádzame 
znenie prísahy v dobovej slovenčine a v poznámke na porovnanie aj v latin-
čine.19

„Slawonice: Ja N. N. prisaham Blagoslavenej Swatej Troiczy, Bohu Otcu, 
Sinu y Duchu Swatemu, Swatej a Cistej Panne Marii. Matki Bozij wseckim sva-
tim, ze ja wtim to mogim powolanyem a uradze temu Slawnemu Kralowskemu 
Mestu Bardijowu y Jeho Jasnosty Csiszarszkej a Kralowszkey nasemu milos-
tiwemu Panu Carolovi VI. werni zustawam. Bohatim a ubohim nye panwosi 
Oszoby, Prosby, darunki, Laszku, lubost, Strach, Sucym a Priatelstvo.“20 
 16 Viac o znalosti latinčiny v našom geografickom priestore pozri: TÓTH, I. G. Litteracy and 

Written Culture in Early Modern Central Europe. Budapešť: CEU Press, 2000, s. 136–143.
 17 Porovnaj: Štátny okresný archív Bardejov, MMB, Knihy, sign. 915, Formulae iuramentorum 

(XVII et XVIII Saecula).
 18 Poradie uvedené podľa titulu cisára Svätej rímskej ríše. V Uhorsku bol známy pod menom 

Karol III. 
 19 Iuramentum Dnorum Senator Latine: Ego N. N. Juro per Sacrosanctam ac individuam Tri-

nitatem, Deum Patrem, Filium et Spiritum Sanctum Beatisimam Virginem Dei Mariam, et 
omnis Sanctos. me juxta modernam sance vocationem Divinam tam in Fidelitate HSacratis-
simae Caesareo Regieae Majestatis Domini Domini Nostri clementissimi CAROLI VI. quam 
etiam hujus Civitatis Tretiae permansurum eorundem Inimicorum Inimicum, Amicos Ami-
cum futuotam opulentis quam pauperibus decentem Justitiam administratorum, in omnibus 
Commodum Civitatis hujus quaesturum, et promund, nullaq secreta hujus Civitatis Sineve 
quibus in sedionibus quibus cum q mactaret mi fore revelaturum. Ira me Sacro Sancta Tri-
nitas Deus Pater, Filius et Spiritus Sanctus Beatissima Virg. Mar. Omnis Sancti, Evangelium 
Sanctum adjuvent eternamq tribuant Salutem. 

 20 Štátny okresný archív Bardejov, MMB, Knihy, sign. 915, Formulae iuramentorum (XVII et 
XVIII Saecula), s. 45–48.
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Z porovnania znenia oboch mutácií vyplýva, že slovenská verzia je zjed-
nodušená – menej slávnostná a priamočiarejšia. Z obsahového hľadiska sa 
však opiera o rovnaký zdroj legitimity – náboženské presvedčenie – odvoláva 
sa na trojjediného Boha, Bohorodičku, všetkých svätých. S poukazom na tie-
to „inštitúcie“ sa prisahajúci zaviazal zachovať vernosť mestu Bardejov a pa-
novníkovi Karolovi, sľubujúc mu vernosť, lásku, v prípade potreby materiál-
ne plnenia, priateľstvo a pod.

Zo samotného faktu existencie až štyroch jazykových mutácií danej prísa-
hy vyplýva dôležitá skutočnosť – v sledovanom období dochádza k vzostupu 
dovtedy slabo zastúpeného slovenského a čiastočne aj maďarského elemen-
tu, ktorý sa dostáva do najvyšších politických samosprávnych funkcií v rám-
ci mesta. Pretože znalosť latinčiny medzi mešťanmi nebola univerzálna, bolo 
vzhľadom na účel a funkciu prísahy žiaduce, aby ju prisahajúci predniesol 
v jemu zrozumiteľnom jazyku. To bol koniec koncov základný predpoklad 
jej relevantnosti a platnosti. 

5.4.2 Prísaha pri uvedení do funkcie „poľného inšpektora“
„Ja N. N. prisaham Bohu Trojedinemu, Bohu Otcu Sinu y Duchu Swatemu, 
Blahoslawenej Pani Marii, a wseckim swatym Božim, že ja wedlyc mne udzele-
nej služby inspectora polneho, wssecke tak Mesticke jak Mestanske a jejich tute-
jich obywateloch Rokyc, Luky a Zahrady dopatrac, a zawarowac, kazdu skodu 
ktera by se skz kohokolvek stala, werne a sumenite, nepatrawsi na Bratewstvo, 
Hnew a jine ohledy lidske, wijewim, a nezatajim kdyby ak skrz nedopatrenos-
ti mojej se nejaka skoda stala, krem by sem wijewit nemohol, takowuto skodu 
wedlye Sacunku y wlasstnej mojej Hudoby winahradim, wsdyzky abye na Pol-
nikoch pozorowat a jejich Hrase zaopatrovat, poslednye abye tak Slawnemu 
Magistratu, jak y predstanownemu polnemu Richtarowy wssecku Poslužnost 
a Wernost preukazovat budem – Tak my Pan Boh dopomahaj ku mojemu dus-
sevnemu spasenyu.“21 

Uvedená prísaha je bez bližšieho datovania. Zachovala sa len v slovenči-
ne, čo silne indikuje skutočnosť, že dané strážne práce na poli boli vykoná-
vané takmer výlučne miestnym slovanským obyvateľstvom. Zdroj legitimity 
je rovnaký ako pri predchádzajúcej prísahe, t. j. trojjediný Boh, Panna Má-
ria a všetci svätí. Náboženský motív je posilnený aj dôvetkom: tak mi Pán 

 21 Prísaha je titulovaná nadpisom v latinčine: Juramenti Formula pro Campi Inspectore. Po-
rovnaj: Štátny okresný archív Bardejov, MMB, Knihy, sign. 915, Formulae iuramentorum 
(XVII et XVIII Saecula), s. 94–95.
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Boh dopomáhaj spáse mojej duše. Vernosť zachovaniu prísahe teda mala mať 
efekt aj na spásu človeka po smrti. 

Z obsahového hľadiska sa prisahajúci zaväzoval, že bude verne a svedo-
mito (sumenite) strážiť zverené lúky a polia – ktoré boli určené konkrétnymi 
miestnymi geografi ckými pomenovaniami – a všetko čo sa na nich nachádza 
a že v prípade vlastného nedbanlivostného zavinenia bude znášať prípadné 
škody. Z hľadiska zodpovednosti za škodu je tu pozoruhodné, že je limitova-
ná tým, že strážnik nezodpovedal za škodu, ktorú nemohol odvrátiť (pravde-
podobne vis maior). Jeho zodpovednosť teda viac či menej korešpondovala 
s rímskou kustódiou.22 

5.4.3 Prísaha nižšieho mestského úradníka
Najstaršia v slovenčine zachovaná prísaha bližšie nešpecifi kovaného nižšieho 
úradníka z roku 1683: 

„N. Prisaham Trojecsy gedynemu, Panne Mariy y wsytkym Bozym swatym, 
neymilostiwegssymu Panu, Panu Leopolowy Perwsymu, Cysary Rymskemu 
a Kraly Uherskemu a Cseskemu, takze wisocze urzeneg werchnosty slobodne-
ho Kralowskeho mesta Bardiowa, wsobe zverenych uredach wernym y cylnim 
bit, tajemstwa jak wiszky tak i nizsky werchnosty nykomu nezjawit pokudkoly 
zyw budem Obecneho Mesta pozytely wibleowat a skodu w Nelyjakym sposo-
bem odbawjat wede mogy moznosty, tak mne Pan Boh pomahaj Panna Marya 
y wsytci Bozi Swaty.“23

Zdroj legitimity je v tejto prísahe opäť rovnaký ako v predchádzajúcich 
analyzovaných. Úradník pracoval na tomto poste s citlivými dokument-
mi, ktoré sa zaväzoval neodtajovať, hoci by išlo aj o veci menšej dôležitos-
ti. V prípade, že by pochybil, tak sa zaväzuje nahradiť škodu, podľa svojich 
možností. V porovnaní s predchádzajúcou formulou (poľného strážnika) 

 22 K rímskoprávnemu chápaniu kustódie pozri: HAUSMANINGER, H., SELB, W. Rö-
misches Privatrecht. 9. Aufgabe. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2001, s. 134–135, 217; 
KRÜCKMANN, P. Custodia. In Zeitschrift der Savigny-Stiftung fürRechtsgeschichte (Roma-
nistische Abteilung), 1944, Vol. 64, s. 1–56; OLECHOWSKI, T., GAMAUF, R. Studienwör-
terbuch Rechtsgeschichte und Römiches Recht. 2. Aufgabe. Wien: Manz, 2010, s. 79; REB-
RO, K., BLAHO, P. Rímske právo. 3. vydanie. Bratislava & Trnava: IURA EDITION, 2003, 
s. 351–352; VÁŽNY, J. Custodia. Cortona: Stab. tip. commerciale Francini, 1926, 159 s. Pre 
jej dobové vnímanie v čase nami skúmaného obdobia pozri: WEIDLICH, C. G. Dissertatio 
Juridica Inauguralis De Custodia Rei Alienae Immobilis Non Deposito Sed Mandato. Lipsiae: 
Breitkopf, 1732, 34 s. 

 23 Štátny okresný archív Bardejov, MMB, Knihy, sign. 915, Formulae iuramentorum (XVII et 
XVIII Saecula), s. 197.
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je tu zodpovednosť limitovaná iným spôsobom – subjektívnou možnosťou 
škodu nahradiť. 

Táto formula je zaujímavá predovšetkým tým, že sa zachovala iba v slo-
venčine. Tento fakt je obzvlášť prekvapujúci vo svetle datovania tohto doku-
mentu do 17. storočia, kedy v Bardejove stále dominoval nemecký element 
a latinčina bola hlavným ofi ciálnym jazykom mesta. Sme toho názoru, že 
vzhľadom na tieto okolnosti je rozumnejšie predpokladať, že daná formula 
mala svoju latinskú, poprípade aj nemeckú mutáciu, ktorá sa však nezacho-
vala. V opačnom prípade by sme totiž museli dospieť k záveru, že v danom 
období boli pozície nižších mestských úradníkov obsadzované výlučne oso-
bami slovanskej národnosti – čo sa nám v kontexte dobových pomerov zdá 
ako povážlivý argument. Tak či onak, existencia prísahy v slovenčine mini-
málne dokumentuje skutočnosť, že slovenské obyvateľstvo začínalo v tejto 
dobe obsadzovať aj pomocné administratívne pozície. Tradičný obraz o Slo-
vákoch ako „negramotných pastieroch oviec“ teda nie je vo svojej podstate 
pravdivý. 

5.4.4 Prísaha mestského právnika a vicenotára
Ako sme už spomenuli vyššie, prísahy notára a jeho pomocníkov – rovnako, 
ako aj prísaha mestského lekára – sa nám zachovali výlučne v latinskej po-
dobe. Túto skutočnosť možno jednoducho vysvetliť tým, že adekvátna zna-
losť latinčiny bola nevyhnutnou podmienkou na zastávanie týchto funkcií 
a úradov. Z toho dôvodu nie je možné zrekonštruovať národnostnú štruk-
túru osôb, ktoré tieto povolania vykonávali. Formula sa zachovala vo via-
cerých verziách, pričom sa dá predpokladať, že sa menila v čase. Pre nedo-
statok v datovaní je však tento vývoj zložité zrekonštruovať. Na tomto mieste 
budeme analyzovať jednu z formúl, pričom sa sústredíme hlavne na právnu 
stránku veci: 

„Iuramentum Fiscalis et V. Notaris
Ego N. N. Iuro per Sacro Sanctam et individuam Trinitatem Deum Patrem 

Filium et Spiritum Sanctum Beatissimam Virginem Mariam et omnes Sanctos 
me juxta functionem Vice Notarius vel Fiscalis hujus Civitatis mihi coneredi-
tam in omnibus Commodum Civitatis hujus qaesiturum et promoturum quid 
cumq quoscunq tandem Contra divinas aut humanas legis peccatum fuerit in 
Ius similos Personas absq ulla Commentia et respectu aut corruptione Seposito 
amore aut favore attractatum nec ad ulla parte quocumque tandem modo Col-
lusurum ullaque Secreta de quibus in Sessionibus quibus cumq tractaretur uti 
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et Vota Gusi Domini Imlias et Senator quis cur susq eorumdem me fore revela-
turum Ira me S. Sancta Trinitas adjuvet Deus Pater Filius et Spiritus Sanctus. 

Iurameno“24 

Z hľadiska zdroja legitimity opätovne konštatujeme, že sa prisahajúci od-
volával na Svätú Trojicu, Preblahoslavenú Pannu Máriu a všetkých svätých. 
Táto odvolávka na Boha sa už tradične nachádzala v úvode prísahy. V jej zá-
vere je táto náboženská (kresťanská, presnejšie katolícka) legitimita ešte po-
silnená vzývaním zoslania Božieho hnevu na prisahajúceho v prípade, že by 
prísahu nedodržal – resp. pomoci, aby ju dodržal. 

Z obsahového hľadiska sa subjekt zaväzoval zdržať sa prijímania úplat-
kov či akýchkoľvek výhod v inej podobe. Ďalej sľuboval, že pri výkone svojej 
funkcie nebude nadržiavať nikomu, hoci by bol v akomkoľvek postavení. Tu 
sa pravdepodobne myslelo jednak nadržiavanie subjektu spriazneným oso-
bám, ale rovnako aj zvýhodňovanie mocných, ktorí mohli vicenotárovi hoci-
jakým spôsobom za odmenu alebo za trest život uľahčiť alebo naopak sťažiť. 
Išlo tu teda o zabezpečenie nestrannosti pri výkone verejnej funkcie. Treťou 
praktikou, ktorej sa mal notár vyhýbať, bolo zneužitie úradného tajomstva – 
teda informácie, ktorú sa dozvedel pri výkone svojej funkcie a v bezprostred-
nej súvislosti s ňou.

Z porovnania tejto formuly s dvoma predtým uvedenými vyplýva zaují-
mavá skutočnosť. Prísažná formula určená pre vicenotára neobsahuje žiadnu 
špecifi cky určenú „sekulárnu“ sankciu – ak, samozrejme, nepočítame vše-
obecné negatívne právne dôsledky, ktoré mohli človeka postihnúť poruše-
ním akejkoľvek prísahy (napr. strata cti, nemožnosť opätovného zloženia prí-
sahy, a tým pádom implicitné vylúčenie z výkonu určitých verejných funkcií 
a pod.). 

Z predtým uvedenej prísahy poľného strážnika vyplýva, že sa zaviazal na-
hradiť prípadnú škodu, ktorá by vznikla jeho nedbanlivosťou alebo nedô-
slednosťou – až do rozsahu zodpovednosti za kustódiu. V prípade prísahy 
nižšieho úradníka sa tento zaviazal, že prípadnú škodu vzniknutú jeho priči-
nením nahradí do rozsahu svojej subjektívnej schopnosti tak učiniť. Ide teda 
o nepochybne miernejšiu formu zodpovednosti za škodu. V tu analyzovanej 
prísahe sa vicenotár nezaviazal k žiadnej náhrade škody – ani v najsymbo-
lickejšom rozsahu.

 24 Porovnaj: Štátny okresný archív Bardejov, MMB, Knihy, sign. 915, Formulae iuramentorum 
(XVII et XVIII Saecula), s. 56.
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Čo z tejto „zodpovednostnej disproporcie“ vyplýva? Svetaznalí pozorova-
telia by mohli argumentovať, že v Bardejove to v tom čase bolo rovnako ako 
v každej inej historickej epoche – vždy sa na zodpovednosť brali len tí naj-
menší, a čím vyššie sa v spoločenskej hierarchii išlo, tým platili pre vinníkov 
mäkšie pravidlá. Netvrdíme, že táto optika nie je čiastočne pravdivá. Podľa 
nás je však dôležité vziať do úvahy dobovú mentalitu. Podľa nej malo slo-
vo šľachtica vždy najvyššiu váhu, pričom slovo učeného človeka nasledovalo 
hneď za ňou. Ak teda učený právnik prehlásil, že nebude brať úplatky, veri-
lo sa mu viacej ako otrhanému strážnikovi oviec. Predpokladalo sa totiž, že 
práve ten má väčšie sklony k neresti, teda poruší svoju prísahu v snahe do-
siahnuť nejaký majetkový prospech – a preto je teda nutné poistiť chránený 
objekt dodatočnými zábezpekami v podobe zvýšeného odstrašenia prísnym 
majetkovým postihom. Nechceme tu tieto „sociálne predsudky“ nijako ob-
hajovať, ale dobová spoločnosť pravdepodobne vychádzala z kriminologic-
kých pozorovaní, ktoré ju viedli k väčšej opatrnosti pri dôvere prísahe neu-
rodzených a neučených. 

5.4.5  Obnovenie sľubu vernosti kráľovi po dobytí mesta 
cisárskymi vojskami

Dňa 11. decembra 1710 zložili bardejovskí mešťania bezprostredne po vstu-
pe cisárskych vojsk do mesta tento sľub:

„Ja N. Prisaham Panu Bohu wšechmohucimu, Otcu, Sinu y duchu Swete-
mu, nerozdelenej Swetej Trojici, Blahoslawenej Panne Marii, y wseckym Božim 
Swatim; že ponevačs ja proti yeho Jasnosti Rimskeho Cisarskeho a Kralowskeho 
Majestatu yak i meho Naturalu najmilostiwseho Kralu a Panu, Panu, do Ra-
kocowskej Rebeliy a Confederatiy semse wpustil a gei priwolil; na ten žal Pak 
Raz welmi Wisoce menowanej yeho Jasnosti Cisarskei a Kralowskej nezvitelnu 
zbroju z teho wojni nasinen bivali: slubujem a prisajam, že od teyto hodini, yak 
kto mojemu Najmilostivejsimu Panu Panu, že jeho Jasnosti Cisarskey Rimskey 
a Kralowskey nawzdi a na každi csas werni y z wilošenim moyeho žiwota, az 
do ostatney kwapki kerwi, tak yako na werneho a sprawedliweho poddane-
ho se swecsi a prinalezi, budem. Take nepratelom nepratel a Pratelom Pratel 
zustawat budem. A gestli bich co neymensiho slisel, co bi proti yeho Jasnosti 
Cisarskey i Kralowskey bilo, zaraz a bez wseckeho odkladania yeho Jasnosti 
nayblissimu Wogenskemu Generalowi, Commendantowi aneb offi  cirowi wer-
nie oznamim i napotim do zadney Taktiy a Rebeliy se newpustim a nepriwo-
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lim. Tak mi nech Pan Boh wsechmohoci a wsecki Boži Swati k mojej Duši spa-
senia pomahaj.“25 

V Mestskej knihe sa nám táto prísaha vernosti zachovala v dvoch jazyko-
vých mutáciách – a to v slovenčine (v predtým uvedenej podobe) a v nemči-
ne.26 Je možno trochu prekvapujúce, že táto dôležitá prísaha sa nezachovala 
vo všetkých štyroch jazykových mutáciách, ale dá sa to vysvetliť historický-
mi a spoločenskými okolnosťami. Latinčina nebola použitá preto, lebo nie 
je rodným jazykom nikoho. Aby mešťania pochopili správne obsah prísahy, 
neponechalo sa ich voľnému uváženiu, či dostatočne rozumejú latinčine, ale 
ponúkla sa im prísaha v ich rodných jazykoch. V opačnom prípade by sa ne-
skôr mohli vyhovárať, že nesprávne porozumeli niektorej časti prísahy. Drvi-
vú väčšinu obyvateľov mesta v tomto období tvorili príslušníci nemeckej ale-
bo slovenskej národnosti – a aj tí, pre ktorých tieto jazyky neboli materinské, 
boli aspoň zrozumiteľné – minimálne jeden z nich. Prísaha v maďarčine ne-
bola dostupná pravdepodobne preto, lebo príslušníci maďarskej národnosti 
sa v meste nachádzali v nepatrnom počte, a aj tak dostatočne rozumeli jed-
nému z ponúknutých jazykov. 

Z hľadiska zdroja legitimity sa táto prísaha už tradične odvoláva na troj-
jediného Boha, Pannu Máriu a svätých. Náboženská rovina legitimity je zvý-
raznená aj v poslednej vete, ktorá vyjadruje priamy súvis medzi spasením ne-
smrteľnej duše prisahajúceho a dodržaním prísahy vernosti panovníkovi. 

Prísaha je dôležitá najmä kvôli svojmu primárnemu účelu – obnoveniu 
vernosti panovníkovi. Táto vernosť bola vážne narušená pridaním sa do re-
bélie vedenej Františkom II. Rákocim. Mesto Bardejov malo ako celok po-
stavenie šľachtica, ktorý má jednak privilégiá, no zároveň aj povinnosti voči 
panovníkovi vyplývajúcej z fi delitas.27 Následne táto fi delitas zaväzuje každé-
ho jedného mešťana mesta, aby nepodnikal voči panovníkovi žiadne kroky 
agresie. Navyše z fi delitas vyplývala aj povinnosť uskutočniť všetky pozitívne 
kroky v prospech panovníka v prípade, že by bol ohrozený. Porušenie tejto 
povinnosti, teda infi delitatis, malo za následok prerušenie lénneho vzťahu, 
ktorý zaručoval a garantoval mestu a jeho mešťanom privilégiá. Ak mal byť 
tento vzťah obnovený, musela sa prísaha vernosti vykonať odznova. 
 25 Porovnaj: Štátny okresný archív Bardejov, MMB, Knihy, sign. 915, Formulae iuramentorum 

(XVII et XVIII Saecula), s. 203.
 26 Porovnaj: Štátny okresný archív Bardejov, MMB, Knihy, sign. 915, Formulae iuramentorum 

(XVII et XVIII Saecula), s. 201. 
 27 Bližšie k pojmu fidelitas pozri: BLACK, H. C., NOLAN, J. R., NOLAN-HALEY, J. M. 

Black´s Law Dictionary. 6th Edition. St. Paul: West Publishing, 1990, s. 609. K rímskym 
koreňom fidelitas pozri: SCHELLE, K. et al. Právní dějiny. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s.141.
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V tomto konkrétnom prípade sa zvolila forma individuálnej prísahy kaž-
dého mešťana do rúk ofi ciálnych predstaviteľov kráľovskej moci. Bolo tak 
učinené z dôvodu nutnosti zabezpečenia osobnej poslušnosti. Z hľadiska za-
chovania religióznej legitimity by bolo ťažko predstaviteľné, aby mesto ako 
subjekt práva zaväzovalo svojich mešťanov s ohľadom na ich večný život 
a vernosť svojej prísahe pred Bohom. 

Z obsahového hľadiska prisahajúci najskôr oľutoval svoje zradné skutky, 
najmä spolčenie sa s nepriateľmi kráľa v rákociovskej rebélii, do ktorej sa za-
pojil dokonca aj vojenskými prostriedkami. Následne sa prisahajúci zrieka 
podobných skutkov v budúcnosti s tým, že ako správny poddaný sa zaväzuje 
brániť kráľa do „poslednej kvapky krvi“. 

Vidíme, že tento záväzok ma pasívnu a aktívnu zložku. Pasívna spočíva 
v zdržaní sa nepriateľských akcií voči kráľovi, predovšetkým v nezapájaní 
sa s inými do spolkov, ktoré by smerovali k tomuto cieľu. Aktívna stránka 
spočíva vo všeobecnej rovine v obrane kráľa a jeho záujmov s vynaložením 
všetkého úsilia bez ohľadu na vlastnú pohodu a bezpečnosť. Je to povinnosť 
absolútna, z ktorej niet výnimky ani v prípade, že by šlo o extrémne okolnos-
ti, ako napr. priame ohrozenie života prisahajúceho alebo jeho rodiny. Vše-
obecná povinnosť je ďalej exemplifi kovaná v povinnosti „byť priateľom krá-
ľových priateľov a nepriateľom jeho nepriateľov“ – inými slovami v nutnosti 
rešpektovať spojenectvá a aliancie, ktoré kráľ uzavrie. 

Nemenej podstatná zložka aktívnej podpory kráľa je aj „informačná po-
vinnosť“ prisahajúceho, pričom sa bližšie špecifi kuje aj postup, ako si túto 
povinnosť splniť: prisahajúci je povinný v prípade, že sa dozvie o vznikajúcej 
rebélii, oznámiť najbližšiemu kráľovskému vojenskému dôstojníkovi obsah 
tejto informácie, a to bezodkladne. Táto povinnosť sa vzhľadom na celkový 
všeobecný charakter prísahy javí ako príliš špecifi cká a technická. Jej zara-
denie ale považujeme za indikátor toho, že po obsadení mesta kráľovskými 
jednotkami sa pravdepodobne mnohí „neverníci“ ospravedlňovali tým, že 
sa o veci dozvedeli príliš neskoro nato, aby mohli kráľa vhodným spôsobom 
o nebezpečenstve rebélie informovať. Preto prísaha stanovila presný postup 
splnenia si tejto informačnej povinnosti.
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5.5  Záver
Na tomto mieste sa pokúsime zhrnúť niektoré spoločné znaky analyzova-
ných prísah, ktoré sa tiež budeme snažiť dať do kontextu, ich úlohy a funkcie 
v danom historickom prostredí. 

Z hľadiska legitimity konštatujeme, že všetky nami uvedené prísahy sa od-
volávajú primárne a výlučne na trojjediného Boha, Pannu Máriu a všetkých 
svätých. V troch prípadoch (druhej, štvrtej a piatej prísahy) je odkaz dopl-
nený aj uvedením spojitosti medzi dodržaním prísahy a spásou nesmrteľnej 
duše, ktorej by jej dodržanie malo napomôcť, a naopak, nedodržanie uško-
diť. Ide teda jednoznačne o kresťanskú (katolícku) legitimitu, ktorá je vzhľa-
dom na dobu a pomery pochopiteľná. 

Na strane druhej si však nemôžeme nevšimnúť, že dve z troch odvolávok 
na „večné inštitúcie“ sú problematické z hľadiska luteránskeho vierovyzna-
nia.28 Luteráni síce uznávali trojjediného Boha aj s klauzulou Filioque, avšak 
mali problém so „zbožšťovaním“ Panny Márie aj s „modloslužobníctvom“, 
ktoré videli v uctievaní svätých.29 Povinné zaradenie oboch týchto pre lute-
ránov neprijateľných konceptov do prísah, ktoré – okrem iného – znamenali 
iniciáciu do verejných funkcií, znamenalo vystavenie ich vnútornej výhrade 
s danou prísahou. Druhá možnosť bola ostať verným učeniu, ktorému verili 
a radšej prísahu nezložiť, čo by znamenalo ich vylúčenie z verejných funkcií 
a konečnú exklúziu zo spoločenských a hierarchických štruktúr v mestách. 

Že nešlo o náhodu svedčí aj fakt, že dekretálna prísaha, ktorá bola zazna-
menaná vo Verböciho Tripartite, a ktorá platila od čias panovania Ľudoví-
ta II.,30 bola znovu obnovená31 uhorským kráľom Karolom III. v tzv. Resolutio 
Carolina z roku 1731. Ten v § 9 obsahoval povinnosť vymáhať tzv. dekretál-

 28 Viac o luteránskom vierovyznaní v Uhorsku pozri: FATA, M. The Kingdom of Hungary 
and Principality of Transylvania. In LOUTHAN, H., MURDOCK, G. (eds.) A Companion 
to the Reformation in Central Europe. Leiden: Brill, 2015, s. 92–120. 

 29 K dobovému pohľadu na teologické aspekty dekretálnej prísahy pozri: MOŠOVSKÝ, M. 
Listownj odpowěd k Augsspurského wyznánj Cžechům a Morawanům etc. Praha 1783, s. 15–
18.

 30 KOLÁROVSKÝ, P. Resolutio Carolina. In Tranovský evanjelický kalendár. Liptovský Miku-
láš: Tranoscius, 1981, roč. 81, s. 72 

 31 V tomto normatívnom právnom akte išlo o recepciu a potvrdenie zákonných článkov XXV 
a XXVI z roku 1681, zákonného článku XXI/1687, zákonného článku XXX/1715 a Expla-
natia Leopoldina z roku 1691. Od akceptácie tzv. Confessio Pentapolitana panovníkom teda 
istý čas platilo medziobdobie, kedy mali uhorskí luteráni výnimku z dekretálnej prísahy. 
Porovnaj: VESELÝ, D. Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku. Liptovský Mikuláš: 
Tranoscius, 2004, s. 220. 
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nu prísahu od každého bez ohľadu na vyznanie. Táto prísaha platila až do 
prijatia Tolerančného patentu Jozefa II. (Benigna Resolutio), ktorá evanjeli-
kom umožnila neskladať dekretálnu prísahu, pretože bola v rozpore s ich vy-
znaním.32 Môžeme preto konštatovať, že trend vymáhania dekretálnej prísa-
hy bol prítomný v sledovanom období vo všetkých analyzovaných prísahách 
mesta Bardejov, čo potvrdzuje, že rekatolizačné snahy a tendencie postupu-
júce z najvyšších miest monarchie mali značný vplyv aj v jej vzdialenej časti. 

Druhým znakom, ktorý nás pri našej analýze zaujíma, je subjekt, voči kto-
rému sa prísaha skladala. Samozrejme, zaujímajú nás tu hlavne pozemské 
subjekty. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že v troch prípadoch sa prísa-
ha skladala panovníkovi. V prípade poslednej prísahy išlo o prísahu výlučne 
jemu (sľub vernosti po zapojení sa do rebélie), v prípade nižšieho úradníka 
išlo o sľub v prvom rade panovníkovi a až následne mestu Bardejov. Zau-
jímavá je situácia pri prísahe mestského senátora: slovenská verzia prísahy 
uvádza najskôr mesto Bardejov, až následne osobu panovníka – latinská ver-
zia ale tieto subjekty uvádza v opačnom poradí. Prísaha poľného strážneho 
je dedikovaná len mestu Bardejov a jeho vrchnosti – rovnako, ako aj prísa-
ha vicenotára. Sumarizujúc uvedené konštatujeme, že v prípade významnej-
ších prísah je prísaha adresovaná v prvom rade panovníkovi a až následne 
mestu (s výnimkou sľubu obnovenia vernosti, kde mesto vzhľadom na po-
vahu veci nefi gurovalo vôbec). Zámenu subjektov pri prvej prísahe pripisu-
jeme chybe v slovenskej verzii prísahy. V prípade menších služobných funk-
cií však už osoba panovníka nefi gurovala, pretože išlo z pohľadu panovníka 
o bezvýznamné činnosti. V prípade sľubu vicenotára je neprítomnosť mena 
panovníka v prísažnej formule o to zarážajúcejšia, o čo významnejšia je to 
funkcia v porovnaní s obyčajným pomocným úradníkom. Vernosť panovní-
kovi však podľa nášho názoru bola obsiahnutá v okrídlenej formulácii „con-
tra divinas aut humanas legis“, kde sa prisahajúci zaviazal, že nebude konať 
v rozpore so zákonmi božskými aj ľudskými. Ak teda vykonával svoju funk-
ciu v Uhorsku, bol povinný rešpektovať uhorské právo, ktoré uznávalo kráľa 
ako najvyššiu svetskú autoritu a zakazovalo jeho poddaným konať v rozpore 
s jeho záujmami. 

Z obsahového hľadiska prísahy zaväzovali prisahajúcich k dodržaniu urči-
tých pravidiel formulovaných zväčša v podobe všeobecných povinností, ako 
napr. dodržiavanie dôvernosti so zverenými informáciami a dokumentmi, 
adekvátne plnenie si služobných povinností, záväzok nestrannosti pri rozho-
 32 Porovnaj § 20 Benigna Resolutio Regia circa Regulationem Venationis in Regno Hungariae 

z 21. augusta 1786. 
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dovaní, povinnosť vernosti voči panovníkovi a pod. V niektorých prípadoch 
bolo nedodržanie primárnej povinnosti sankcionované povinnosťou sekun-
dárnou – teda nahradiť spôsobenú škodu, či už úplne, alebo aspoň čiastočne 
s ohľadom na okolnosti prípadu. 

Základná funkcia analyzovaných mestských prísah teda spočívala v napl-
není povinností, ku ktorým sa prisahajúci zaväzoval. S ohľadom na zabezpe-
čenie jeho hlbšieho stotožnenia sa s touto povinnosťou prisahajúci „bral za 
svedka“ najvyššie nebeské autority, ktoré mu mali v tomto záväzku pomáhať. 
V prípade porušenia povinností zakotvených v prísahe bol subjekt vystave-
ný výčitkám svedomia (vnútorná sankcia) ale aj vylúčeniu zo spoločenských 
štruktúr, ktoré vyžadovali, aby ich členovia žili v súlade s požiadavkami kres-
ťanskej morálky, ku ktorým jednoznačne patrila aj povinnosť dodržať prísa-
hu zloženú pred očami Boha. To všetko sa dialo popri riziku možných pria-
mych sankcií z porušenia povinnosti. 

Záverom teda konštatujeme, že ciele, ktoré sme si v úvode položili, sme 
naplnili. Analyzované prísahy nám jednak poskytli základný obraz o jazy-
kovej štruktúre obyvateľstva mesta Bardejov, keď jednoznačne preukázali, že 
slovenská národnosť bola v sledovanom období na vzostupe, a že sa jej prí-
slušníci začínajú objavovať aj vo vyšších samosprávnych a administratívnych 
úradoch. Vždy, keď sa tento jazyk v prísah objavuje je jasné, že jeho používa-
teľmi boli predovšetkým miestni slovanskí obyvatelia. To však neznamená, 
že títo neskladali prísahy aj v inom jazyku, predovšetkým v latinčine, keď to 
okolnosti a úzus vyžadovali. Prísaha pomocného poľného strážnika, resp. jej 
vyjadrenie iba v slovenčine, ale zároveň preukazuje, že nižšie služobné práce 
realizovali v drvivej miere tiež miestni slovanskí obyvatelia. 
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VYTVORENIE VEREJNONOTÁRSKEJ 
PRÁVNICKEJ PROFESIE V UHORSKU 

19. STOROČIA

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

6.1  Úvod
Pojem „notár“ uhorský právny poriadok poznal už pred 19. storočím, v no-
voveku šlo však zväčša o označenie úradných funkcií, prípadne súdnych pi-
sárskych funkcií,1 a nie o notárov v dnešnom zmysle slova. V Uhorsku totiž 
tradične úlohy, ktoré dnes považujeme za notárske, plnili právnické osoby, 
tzv. hodnoverné miesta.2 Hodnoverné miesta (loca credibilia) boli zásadne 
cirkevné inštitúcie (kapituly, konventy) s notárskymi, ale aj inými osvedčova-
cími a vyšetrovacími právomocami, historicky napr. v súvislosti so štatúciou 
(vovádzaním) do donačného majetku. V stredoveku ich bolo asi 80.3 Bolo 
by však omylom tvrdiť, že v Uhorsku nikdy individuálni notári popri hod-
noverných miestach nepôsobili. Máme totiž o nich zmienky až do 16. storo-
čia, kedy sa ich význam a existencia postupne stráca v konkurencii hodno-
verných miest.4

 1 Pozri: KASSICS, I. Directorium juratorum inclytae tabulae regiae judiciariae notariorum. 
Pesthini: Typis J.M.Trattner, 1828.

 2 ŠVECOVÁ, A. Inštitúcia hodnoverných miest ako kvázi verejných notárov v stredoveku. 
In Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica: ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave 2005. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2005, s. 169–181; 
ŠVECOVÁ, A. Osobitné miesto hodnoverných miest v systéme verejných orgánov Uhor-
ského kráľovstva v 13. a počiatkom 14. storočia. In Naděje právní vědy: Býkov 2006: sborník 
z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 29. 6. – 1. 7. 
2006 na Zámeckém statku Býkov. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 517–528.

 3 KŐFALVI, T. A hiteles helyek mint a magyarországi közjegyzőség előzményei. In ROKO-
LYA, G. (ed.) 700 éves a közjegyzőség Magyarországon A 2008. november 27-i jubileumi 
konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. Budapest: MOKK, 2008, s. 16.

 4 ŠVECOVÁ, A., GÁBRIŠ, T. Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, s. 119–120.
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Až v 50. rokoch 19. storočia (v roku 1858), počas tzv. Bachovho absolutiz-
mu, boli v Uhorsku oktrojom zavedení moderní notári (cisársko-kráľovskí 
verejní notári) podľa rakúskeho vzoru. Pád Bachovho absolutizmu a Judex-
kuriálna konferencia z roku 1861 však priniesli opätovné obnovenie hodno-
verných miest a zrušenie inštitúcie verejných notárov. Nepochybné výhody 
inštitúcie notárov však už v 60. rokoch 19. storočia viedli v Uhorsku k opa-
kovaným snahám o prijatie zákona, ktorý by aj v Uhorsku zaviedol túto inšti-
túciu, a to v podobe podľa rakúskych, príp. francúzskych vzorov (z ktorých 
vychádzali aj vzory rakúske). Výsledkom bol zákonný článok XXXV/1874 
o kráľovských verejných notároch, sankcionovaný 12. decembra 1874 a vy-
hlásený v oboch snemovniach 16. decembra 1874, ktorý v § 2145 zrušil hod-
noverné miesta a defi nitívne ich nahradil inštitúciou tzv. verejných notá-
rov.6 

6.2   Počiatky individuálneho notariátu v stredovekom 
Uhorsku

Genéza individuálneho notariátu je v uhorskom stredoveku o čosi proble-
matickejšia než v okolitých krajinách strednej a západnej Európy.7 S prvými 
domácimi notármi sa stretávame až v súvislosti s misiou kardinála Gentili-
sa v Uhorsku v prvej polovici 14. storočia. Počet notárov sa potom rozšíril 
popri konkurencii hodnoverných miest a úradnej agende komitátov až v 15. 
a začiatkom 16. storočia,8 a to najmä v spojení s úlohami kánonickopráv-
nymi, pričom však toto obdobie predstavuje zároveň epilóg činnosti indivi-
duálnych notárov v Uhorsku. 

 5 „Hodnoverné miesta (loci credibiles) z v ochrane jejich nachodiacich sa listín hodnoverné 
spisy aj napozatým môžu vydať, ku vystaveniu a zachranovaniu nových hodnoverných listín 
ale nie sú ďalej uprávnené. Tam, kde verejného notára niet, má ohladom vyplnenia agend 
verejného notára §. 25. prítomného zákona platnosť.“

 6 KŐFALVI, T. A hiteles helyek mint a magyarországi közjegyzőség előzményei, s. 16.
 7 Pozri: ÉRDUJHELYI, M. A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon. Buda-

pest: Pallas, 1899. 
 8 ZAVARSKÝ, S. Verejný notariát v stredovekej Bratislave. In Zborník príspevkov z konferen-

cie Diplomatická produkcia v stredovekom meste. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, odbor 
archívov a registratúr, 2005, s. 172–180.
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Dejiny notariátu v Uhorsku do 19. storočia tak podľa A. Švecovej možno 
členiť na niekoľko základných etáp: 
 1. od nedatovaných počiatkov do roku 1348, kedy do Uhorska prichádzali 

prví verejní notári,
 2. obdobie 1348 – 1405, kedy zreteľne dochádzalo k pozvoľnému udomác-

ňovaniu novej inštitúcie,
 3. 15. a začiatok 16. storočia, ktoré predstavujú dobu rozkvetu notariátu, 

na čo reagovalo aj súdobé zákonodarstvo v tzv. Menšom dekréte Žig-
munda Luxemburského z roku 1405, v ktorom panovník verejným 
notárom potvrdil zákaz vykonávať overovaciu funkciu v laickom súd-
nictve, a dokonca im obmedzil činnosť i v cirkevnom súdnictve. Hoci 
predmetný zákonný článok hovoril výhradne o činnosti verejného no-
tára pred cirkevným súdom, protesty verejnosti v danej dobe naznaču-
jú, že verejní notári pôsobili v praxi aj vo svetskej sfére.9 

15. storočie tak predstavuje vrcholné obdobie individuálneho notariátu 
v Uhorsku, kedy notári pôsobili v mestách, či cirkevných korporáciách (kláš-
toroch). Funkcia notára pritom umožňovala tiež kariérny postup v kráľov-
skej, či cirkevnej administratíve. Kopírujúc západný vzor, notári v stredove-
kom Uhorsku pôsobili aj, a to primárne, pri cirkevných súdoch, kde reálne 
koncipovali a overovali písomnosti predkladané pred cirkevné súdy (in foro 
spirituali). V praxi notár zväčša zamestnával viacero pisárov, vyhotovujúcich 
čistopis, a sám potom pridal svoj notársky znak a pripojil záverečnú overo-
vaciu formulu.10 

Notariát v Uhorsku zaniká alebo viditeľne utlmuje svoju činnosť v prvej 
tretine 16. storočia. Príčinou uvedenej tendencie mohla byť zmena nábožen-
ských pomerov a príchod reformovaných cirkví, ale aj reforma Katolíckej 
cirkvi po Tridentskom koncile, kedy sa zvýšila kompetencia miestnych bis-
kupov kontrolovať a odvolávať verejných notárov.11

 9 ŠVECOVÁ, A., GÁBRIŠ, T. Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku, s. 119.
 10 ŠVECOVÁ, A., GÁBRIŠ, T. Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku, s. 120.
 11 NESCHWARA, Ch. Geschichte des österreichischen Notariats (vom Spätmittelalter bis zum 

Erlass der Notariatsordunung). Band 1. Wien: Manz, 1996, s. 273–276.
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6.3   Modernizácia uhorského štátu a práva 
v 19. storočí: ústavnoprávny kontext

Dlhé 19. storočie je obdobím celoeurópskeho vývoja smerom k novému spo-
ločensko-ekonomickému systému, v ktorom má výrazný podiel na moci 
vrstva buržoázie, teda predstavitelia meštianstva, inteligencie, podnikateľov. 
Tento relevantný zlom sa spája primárne s Veľkou francúzskou revolúciou, 
ktorej myšlienky slobody, rovnosti a bratstva sa začali šíriť Európou dvoma 
spôsobmi – prostredníctvom napoleonských vojsk, ale tiež silou svojej libe-
rálnej príťažlivosti. Napriek snahe zastaviť tento dejinný proces reakčnými 
silami reprezentovanými konzervatívnymi európskymi dynastiami, prebeh-
lo v prvej polovici 19. storočia niekoľko revolučných vĺn, ktoré sledovali spo-
menuté ciele liberalizácie spoločnosti, politického, hospodárskeho, ale aj kul-
túrneho života.

Uhorsko, jeho spoločnosť, a osobitne tiež jeho ústavný a právny vývoj boli 
v 19. storočí zmietané medzi naznačenými dvoma extrémami – konzervatív-
nym tradicionalizmom, a na druhej strane liberálnou modernizáciou pod-
ľa zahraničných (západných) vzorov. Tieto dva prístupy sa prejavovali ako 
vo verejnom živote, v politickom a ústavnom vývoji, tak aj v právnej úprave 
každodenného života.12 Zavedenie inštitútu individuálneho notariátu a dis-
kusie o jeho význame sú pritom prejavom sporu medzi dvoma uvedenými 
náhľadmi – konzervatívnym a modernizačným, pričom v konečnom dôsled-
ku po roku 1867 (po rakúsko-uhorskom vyrovnaní) napokon prevážila idea 
modernizácie uhorského právneho poriadku a spoločenského života vrátane 
zavedenia (znovuobnovenia) inštitúcie verejného notariátu.

Prejav modernizačného vývoja vidíme v Uhorsku už v udalostiach spoje-
ných s občianskou (buržoáznou) revolúciou v rokoch 1848 – 1849. V rám-
ci nej boli uhorským snemom prijaté tzv. marcové zákony, známe tiež ako 
Bratislavská marcová ústava.13 Nešlo pritom o písanú ústavu v zmysle dnes 
známych ústav. Išlo o súbor zákonov (v dobovom pojmosloví „zákonných 
 12 Porovnaj: GÁBRIŠ, T. Modernizácia uhorského právneho poriadku v 19. storočí. In KO-

VÁČ, D. (ed.): Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí. Bratislava: Historický ústav 
SAV, 2013, s. 124–157.

 13 Pozri: MALÝ, K., SIVÁK, F. Dejiny štátu a práva v Česko-Slovensku do roku 1918. Bratislava: 
Obzor, 1992, s. 291 a nasl.; ŠVECOVÁ, A., GÁBRIŠ, T. Dejiny štátu, správy a súdnictva na 
Slovensku, s. 132 a nasl. Text ústavy dostupný v KOLÁRIK, J. (ed.) Právne dejiny Slovenska 
(pracovné zošity). 2. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2010, s. 147–164; LYSÝ, M. 
(ed.) Pramene k právnym dejinám Slovenska I (do roku 1918). Bratislava: Vydavateľské od-
delenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2009, s. 164–179. 
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článkov“), ktoré svojím obsahom pokrokovo upravovali ústavnoprávnu ma-
tériu, čo nás oprávňuje hovoriť o nich ako o ústave. Okrem odstránenia zá-
kladných stavebných prvkov feudálneho systému sú tieto zákonné články 
významné najmä tým, že nanovo upravili štátoprávne postavenie Uhorska 
v rámci habsburskej ríše a zároveň vyjadrili modernú uhorskú liberálnu kon-
štitucionalistickú paradigmu ústavného práva.

Nový panovník, František Jozef I., sa však pokúsil zmeniť ústavné pome-
ry zaručujúce Uhorsku nezávislý, suverénny liberálny vývoj novou, tzv. Sta-
dionovou oktrojovanou ústavou, ktorou bola Bratislavská marcová ústava 
v marci 1849 formálne zrušená. Uhorskí odporcovia cisárskych konzerva-
tívnych centralizačných snáh, teda najmä maďarskí povstalci, napriek tomu 
ústavu z roku 1848 naďalej uznávali a snažili sa ju uplatňovať, a to aj za cenu 
ozbrojeného vystúpenia. 

Keď sa panovníkovi v lete 1849 podarilo s ruskou vojenskou pomocou 
potlačiť povstanie Uhrov, situácia a mocenská pozícia panovníka sa stabili-
zovala a upevnila v takej podobe, že žiadna ústava už viac nebola aktuálna 
a potrebná a panovník mohol naplno realizovať svoje neoabsolutistické sna-
hy s konzervatívnymi hodnotami. Nasledujúce obdobie označujeme ako ob-
dobie tzv. Bachovho absolutizmu, resp. neoabsolutizmu.

Uhorsko v tejto historickej fáze z viedenského pohľadu prestalo jestvovať 
ako štátny útvar v rámci zväzku štátov Habsburskej monarchie a malo mať 
iba status územnosprávneho celku. Celé habsburské mocnárstvo sa ústav-
noprávne malo stať „Rakúskym cisárstvom“, unitárnym štátom. Tzv. Bachov 
absolutizmus teda predstavoval vrcholné obdobie centralizmu a unifi kácie 
v štátoprávnej rovine. V rámci tohto neoabsolutistického režimu bolo do-
konca Uhorsko netradične vnútorne rozčlenené na päť dištriktov (z toho na 
území Slovenska sa nachádzali dva),14 z Uhorska bola vyčlenená nová korun-
ná krajina Srbská vojvodina a Temešský banát, dalmátska Rijeka bola spoje-
ná s Chorvátskom a Sedmohradsko bolo tiež odčlenené od Uhorska. Úrad-
ným jazykom od roku 1849 nebola maďarčina, ale nahradila ju nemčina.15 

Z uhorského ústavnoprávneho hľadiska išlo o absolútne neústavný stav – 
fungovanie tradičných uhorských ústavných orgánov bolo paralyzované, je-
diným funkčným orgánom bol panovník, ten však podľa uhorského náhľa-
du postupoval v rozpore s tradičnou uhorskou ústavou, keď vykonával záko-

 14 BEŇA, J., GÁBRIŠ, T. Dejiny práva na území Slovenska I. (do roku 1918). Bratislava: Vyda-
vateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2008, s. 167.

 15 KADLEC, K. Dějiny veřejného práva ve Střední Evropě. 2. vyd. Praha: Nákladem spolku 
českých právníků Všehrd, 1921, s. 411–412.
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nodarnú moc bez snemu, a navyše jeho postavenie ako legitímneho uhor-
ského panovníka bolo spochybnené absentujúcou korunováciou (až do roku 
1867). Povstalci a emigranti formálne považovali za cisára stále žijúceho Fer-
dinanda V., ktorý síce v roku 1848 abdikoval, ale zomrel až v roku 1875.

Tento neústavný stav bol zároveň charakterizovaný tým, že do Uhorska 
bolo zavádzané rakúske právo, ako sa to v roku 1858 stalo aj v prípade ra-
kúskeho notárskeho poriadku z roku 1855 – ten bol v danom roku naoktro-
jovaný aj pre územie Uhorska.

Koniec takto charakterizovaného obdobia tzv. Bachovho absolutizmu bol 
spojený až s neúspechmi zahraničnej politiky Rakúskej ríše a pochopiteľnou 
nespokojnosťou domáceho obyvateľstva. Dňa 20. októbra 1860 sa panovník 
externe aj interne oslabenej ríše Októbrovým diplomom zriekol absolutizmu 
a zaviazal sa k obnoveniu konštitučnej monarchie. Bola obnovená stará jus-
tičná a politická uhorská správa a maďarčina bola pripustená ako úradný ja-
zyk. Rozhodnutím z 27. 12. 1860 zrušil panovník Srbskú vojvodinu a Temeš-
ský banát a listom z 21. 1. 1861 zvolal na 2. 4. 1861 uhorský snem.16 

V približne rovnakom období sa zišla aj tzv. Judexkuriálna konferencia, 
ktorej úlohou bolo rozhodnúť, či sa má v Uhorsku zachovať rakúsky právny 
poriadok, alebo sa Uhorsko vráti k svojmu tradičnému právu – práve dru-
há alternatíva pritom dominovala, čo sa prejavilo aj odmietnutím rakúskeho 
notárskeho poriadku.

Novozídený uhorský snem však okrem obnovy uhorského práva navyše 
výslovne žiadal aj úplnú reštauráciu ústavy z roku 1848, čo malo znamenať 
uhorský parlamentarizmus s oslabenou pozíciou panovníka ako jediného 
spojovacieho prvku s ostatnými habsburskými krajinami. Panovník pre-
to neústupčivý snem rozpustil reskriptom z 21. 8. 1861 a zvolal ho opäť až 
v roku 1865, keď snahy nájsť s Uhrami kompromis napokon viedli k tzv. ra-
kúsko-uhorskému vyrovnaniu z roku 1867, odkedy sa až do roku 1918 ná-
sledne Uhorsko vyvíjalo po vnútroštátnej stránke v podstate nezávisle a mo-
dernizačne – vrátane opätovného zavedenia inštitútu verejných notárov 
podľa rakúskeho vzoru.

 16 KADLEC, K. Dějiny veřejného práva ve Střední Evropě, s. 414–416.
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6.4  Notariát počas Bachovho absolutizmu 
Notárstvo v jeho dnešnej podobe vychádza z dvoch hlavných koreňov. Prvý 
siaha do stredoveku, ku kánonickému právu a jeho úprave notárstva, kto-
rú kánonické právo prevzalo z talianskeho právneho okruhu vo vrcholnom 
stredoveku. Druhý koreň siaha k francúzskej revolúcii a k úprave notárstva 
vo Francúzsku na prelome 18. a 19. storočia.17 Na francúzske vzory následne 
nadviazala aj stredná Európa.

Rakúska časť habsburského súštátia bola v danom období, polovici 19. sto-
ročia, nepochybne modernejšia a pokrokovejšia než uhorská časť. Aj preto 
bol v Rakúskej časti prijatý prvý notársky poriadok už v roku 1850,18 a to 
podľa francúzskych vzorov z roku 1791 a 1803 (ktoré v zmysle odčlenenia 
sporovej a mimosporovej agendy, zverenej čiastočne notárom, ovplyvňujú 
podobu notárstva nielen v strednej Európe až dodnes19). Francúzske notár-
stvo podľa úpravy z roku 1803 pritom notárom zverovalo pomerne široko 
koncipovanú mimosporovú agendu, pričom poznalo aj povinnosť vyhotovo-
vať niektoré listiny vo forme notárskych listín (zápisníc), a dokonca notárske 
listiny požívali nielen status verejnej listiny, ale dokonca boli bezprostredne 
vykonateľné. Notári sa pritom spravovali autonómne prostredníctvom no-
társkych komôr, ktoré mali nad jednotlivými notármi disciplinárnu právo-
moc.20 

Tieto princípy malo prebrať aj Rakúsko. Pri preberaní týchto vzorov do 
Rakúska však musel byť skutočný (francúzsky) pôvod tejto úpravy zakrýva-
ný pred cisárom odmietajúcim idey bratstva, rovnosti a slobody sformulo-
vané v priebehu francúzskej revolúcie. Namiesto toho sa formálne hovori-
lo o starých germánskych vzoroch, ktoré mali byť obnovené. V skutočnosti 
však boli v danom období germánske riešenia nejednotné, naopak, boli veľ-
mi rôznorodé, ba až protikladné. Na území dnešného Nemecka totiž v polo-
vici 19. storočia existovali až štyri rôzne podoby notárstva – zastupiteľské no-
társtvo, ktoré malo blízko k výkonu advokácie a v podstate kumulovalo tieto 
dve profesie (v severnom Nemecku), čisté notárstvo (podobné francúzske-

 17 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 
Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. V.

 18 Cisársky patent č. 366/1850 r.z. Jeho text pozri v SCHELLEOVÁ, I., SCHELLE, K. Právní 
úprava notářství (historie a současnost). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 3 a nasl.

 19 SCHELLEOVÁ, I. Organizace notářství, soudnictví a advokacie. Praha: Linde, 1997, s. 246 
a nasl.

 20 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 
Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. 2–3.
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mu a dnešnému modelu – na území Nemecka bolo prítomné v Porýní), sud-
covské notárstvo (v Bádensku-Würtembersku), a napokon úradné notárstvo, 
ktoré predstavovalo v podstate správny orgán (v Bavorsku).21 

Napokon, v Rakúsku v roku 1850 zavedená podoba notárstva predstavo-
vala do istej miery limitovaný francúzsky model – počet prípadov, v ktorých 
sa vyžadovalo zhotovenie notárskej listiny, bol nižší než vo Francúzsku a no-
társke listiny neboli zároveň bezprostredne vykonateľné. Notárske komory 
boli navyše spojené so súdmi, a preto nepožívali takú mieru autonómie ako 
vo Francúzsku. Na rozdiel od Francúzska sa však vyžadovala osobitná skúš-
ka notárov, čo je opäť prvok, ktorý ovplyvňuje podobu notárstva v strednej 
Európe až dodnes. Notárov tiež menovala štátna moc. Ďalšou podobnosťou 
so súčasnosťou je tiež považovanie rakúskych notárov za súdnych komisá-
rov v mimosporových veciach – takéto zverenie mimosporovej agendy notá-
rom súdmi však bolo iba fakultatívne. Napokon, rozdielom oproti dnešnému 
stavu bola nedokonalá inkompatibilita medzi profesiou advokáta a notára – 
iba v mestách, ktoré mali vlastný súd, sa podarilo zaviesť takúto inkompati-
bilitu.22

Snahy o posilňovanie cisárskej centralizovanej moci v období Bachov-
ho absolutizmu sa postupne silnejšie odrazili aj vo vzťahu k notárskej pro-
fesii, ktorá bola postupom času viac podriadená štátnej moci. Nový rakúsky 
notársky poriadok z roku 185523 oslabil notársku autonómiu (samosprávu 
komôr) a ešte znížil počet prípadov, v ktorých sa vyžadovalo vyhotovenie 
notárskej listiny. Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy však tento notársky 
poriadok nevymedzoval pôsobnosť notára iba na určitú časť súdneho ob-
vodu, ale priznával mu pôsobnosť pre celý súdny obvod, hoci aj mal určené 
úradné sídlo, v ktorom si musel vydržiavať kanceláriu. Mohol teda vykonávať 
činnosť aj v iných častiach súdneho obvodu, mal však zakázané zriaďovať si 
fi liálky mimo svojho ofi ciálneho sídla. Aj podľa tejto úpravy (nadväzujúc na 
mimosporový patent z roku 1854) bolo postavenie notára ako súdneho ko-
misára iba fakultatívne.24

Práve tento notársky poriadok bol následne cisárskym ediktom zo 7. feb-
ruára 1858 rozšírený na Halič, Krakovské veľkovojvodstvo, Bukovinu, Uhor-
 21 SCHELLEOVÁ, I. Organizace notářství, soudnictví a advokacie, s. 248.
 22 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 

Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. 5.
 23 Patent cisársky č. 93/1855 r.z. Jeho text pozri v SCHELLEOVÁ, I., SCHELLE, K. Právní 

úprava notářství (historie a současnost). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 33 a nasl.
 24 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 

Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. 19–20.
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sko, Chorvátsko, Sedmohradsko, Srbskú vojvodinu a Temešský banát. Zave-
denie rakúskeho notárskeho poriadku v Uhorsku pritom nebolo až takým 
absolutistickým krokom cisárskej ľubovôle, ako by sa mohlo zdať. Už v roku 
1855 totiž bola v Uhorsku zorganizovaná anketa o zavedení nota riátu do 
Uhorska, a to na pôde piatich dištriktuálnych súdov. Výsledky ankety boli 
zhromaždené a spracované na Ministerstve spravodlivosti v októbri a no-
vembri 1855. 

Závery ankety boli na jednotlivých súdoch značne protikladné:25 Prešov-
ský súd napríklad nevidel žiadnu potrebu zaviesť do Uhorska notársku pro-
fesiu, pretože podľa neho úlohy notárov mohli plniť početní advokáti, kto-
rých bolo v jeho obvode až 222. Ak by podľa tohto súdu napokon mali byť 
notári zavedení, súd mal zato, že v jeho obvode by postačili traja. Odmietol 
však zverenie notárskych funkcií stoličným úradníkom.

Bratislavský súd naopak vnímal funkciu notárov ako potrebnú a užitočnú, 
ako náhradu za dovtedajších judices regni ordinarii (riadnych sudcov kráľov-
stva, zväčša z titulu zastávania určitého úradu) a loca credibilia (hodnoverné 
miesta). Tento súd však tiež upozornil na to, že v Uhorsku už pôsobia úrad-
níci s názvami obecní alebo miestni notári, preto navrhoval novú inštitúciu 
a profesiu nazvať „súdni notári“. V každom stoličnom súdnom obvode pri-
tom podľa bratislavského súdu malo byť zriadené aspoň jedno miesto súdne-
ho notára, pre samotnú Bratislavu však až štyri miesta a pre iné väčšie mestá 
po dvoch. Iba v Bratislave sa tiež malo pripustiť zlúčenie advokátskej a no-
társkej profesie. Tiež sa však odmietlo zverenie notárskych funkcií stoličným 
úradníkom.26

Súd vo Veľkom Varadíne sa naopak vyslovil proti zavedeniu profesie no-
tárov, nanajvýš pripúšťal pokusné zavedenie tejto profesie v Debrecíne a Veľ-
kom Varadíne, ako aj v sídlach stolíc.

Peštiansky súd naopak vyslovil názor o potrebnosti notárov. Podľa neho 
malo byť vytvorené notárske miesto v sídle každého slúžnovského úradu. 
Tiež však odmietol zverenie notárskych funkcií stoličným funkcionárom. Vo 
svojom súdnom obvode peštiansky súd predpokladal potrebnosť 95 notárov, 
z toho dvaja mali pôsobiť v Budíne a desiati v Pešti.

Napokon súd v Šoproni považoval inštitúciu notárov za zbytočnú, a pred-
pokladal potrebu iba 12 notárov, prípadne po zvýšení dopytu po notárskych 

 25 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 
Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. 28.

 26 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 
Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. 28–29.
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službách 23 notárov. Tiež odmietol zverenie notárskych funkcií stoličným 
úradníkom.

Po vyhodnotení tejto ankety miestodržiteľstvo v Budíne napokon pred-
sa len navrhlo zaviesť v Uhorsku inštitút notárov ako náhradu za dovtedaj-
ších judices regni ordinarii a loca credibilia, s cieľom využívať ich tiež ako 
súdnych komisárov, a tak odbremeniť súdy. V záujme predísť zmäteniu poj-
mov miestodržiteľstvo navrhlo tiež zaviesť ich označovanie pojmom „fi škál“, 
a notariát nazývať „fi škalát“, pretože dovtedy notárske úlohy pre veľkostatká-
rov plnili zväčša fi škáli. Myšlienka zveriť notárske funkcie stoličným úrad-
níkom bola miestodržiteľstvom aj na základe výsledkov ankety jednoznačne 
odmiet nutá.27

Napriek odporúčaniu miestodržiteľstva zaviesť názov fi škalát, napokon 
v roku 1858 do Uhorska zavedení notári niesli ofi ciálny názov „cisársko-krá-
ľovskí verejní notári“, čím sa podľa mienky Viedne dostatočne odlíšili od 
dovtedajších úradníkov označovaných ako obecní, miestni, či okresní notári. 
Návrhy nazvať notárov „fi škáli“ alebo „súdni notári“ neboli akceptované naj-
mä s poukazom na obavy z neuznávania notárskych listín vydávaných takto 
označenými notármi v cudzine.28

Osobitný problém pri zavádzaní notariátu v Uhorsku predstavovali aj 
obavy zo štátnej nespoľahlivosti uhorských notárov, ktorí mohli byť nepria-
teľsky naladení voči habsburskému centralizmu; z toho vyplývali myšlienky 
o obmedzení notárskej samosprávy v Uhorsku. Podobne ako v prípade advo-
kátskych výborov sa tak navrhovalo vytvoriť menované „notárske zriadenia 
(Einrichtungen)“, ktorých členov by menoval minister spravodlivosti. Minis-
ter spravodlivosti však napokon toto riešenie odmietol, pretože predpokla-
dal, že výber osôb notárov bude natoľko starostlivý, že ich štátna nespoľah-
livosť bude vylúčená. Nakoniec teda bola povolená a zavedená aj notárska 
samospráva. 

Prechodné ustanovenia umožnili advokátom a sudcom obsadiť funkcie 
notárov aj bez zákonom požadovanej praxe a skúšok (upravených v nariade-
ní z roku 1854). V mestách, kde boli úlohy notárov a advokátov nezlučiteľné, 
mali advokáti, ktorí sa stali notármi, tri mesiace na ukončenie svojej advo-
kátskej činnosti. Počet notárov bol stanovený výnosom ministra spravodli-
vosti zo 16. februára 1858 – pre spomenutých päť dištriktuálnych súdov bolo 

 27 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 
Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. 29.

 28 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 
Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. 32.
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spolu vyčlenených 150 notárskych miest, z toho 41 pre Pešť, 31 pre Bratisla-
vu, 29 pre Šoproň, 25 pre Veľký Varadín, 24 pre Prešov, 30 pre Srbskú vojvo-
dinu a Temešský banát, 15 pre Chorvátsko-Slavónsko, a 34 pre Sedmohrad-
sko.29 

Rok 1858 je tak rokom, kedy boli v Uhorsku prvýkrát v modernej dobe za-
vedení tzv. verejní notári, hoci to bolo primárne na základe rakúskeho notár-
skeho poriadku z roku 1855, a nešlo o vlastnú uhorskú právnu úpravu.

6.5   Judexkuriálna konferencia a zrušenie verejného 
notariátu v Uhorsku

Inštitúcia verejných notárov sa v Uhorsku v roku 1858/59 nestihla ani na-
plno zakoreniť, a už čoskoro po zmene ústavných pomerov v ríši, konkrét-
ne po páde Bachovho absolutizmu a prísľube návratu ku konštitucionalizmu 
v Októbrovom diplome z roku 1860 Judexkuriálna konferencia, ktorá mala 
v roku 1861 rozhodovať o ďalšom osude právneho poriadku v Uhorsku, pri-
jala v rámci Dočasných súdnych pravidiel rozhodnutie zrušiť „rakúsku inšti-
túciu“ notariátu a vrátiť sa k tradičnému inštitútu hodnoverných miest.30

Rozhodnutie Judexkuriálnej konferencie sa však týkalo iba vlastného 
uhorského kráľovstva, a nie Chorvátsko–Slavónska, Srbskej vojvodiny a Te-
mešského banátu, ani Sedmohradska. Tam zostal v platnosti rakúsky notár-
sky poriadok z roku 1855.31

Zrušenie notárov v samotnom Uhorsku zrealizovali dva paragrafy posled-
nej časti Dočasných súdnych pravidiel Judexkuriálnej konferencie – o úprave 
postavenia verejného notárstva. „Úprava“ pritom spočívala v tom, že verejné 
notárstvo sa týmito ustanoveniami rušilo, a namiesto neho sa reštaurovala 
úprava hodnoverných miest (loca credibilia), t. j. najmä kapitúl a konventov 
s verejnonotárskymi funkciami, ktoré sa spravovali najmä zákonnými člán-
kami XXXIX–XLIII/1723.32 Podľa druhého ustanovenia príslušnej úpravy 

 29 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 
Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. 33.

 30 GÁBRIŠ, T. Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861: Monografická 
štúdia a historickoprávny komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, s. 184, 383–384.

 31 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 
Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. 34.

 32 8. §. Nakoľko domáce zákony obsahujú úpravu hodnoverných miest a úkony verejných notá-
rov vykonávajú jednak tieto miesta, a tiež niektoré obnovené súdne orgány, týmto sa zrušuje 
inštitúcia verejného notárstva.
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v Dočasných súdnych pravidlách sa mali spisy dovtedy uložené u notárov 
odovzdať príslušným súdom, v obvodoch ktorých notári pôsobili.33

Paradoxne však o niekoľko rokov došlo k úplne opačnému vývoju – zák. 
čl. XXXIV/1874, ktorým sa zakladali verejné notariáty, defi nitívne ukončil 
pôsobenie hodnoverných miest.34

6.6   Prvý uhorský verejnonotársky poriadok 
z roku 1874 

Uhorský snem už v roku 1866 obdržal memorandum od dvoch obchodných 
spolkov, v ktorých tieto žiadali vytvorenie inštitúcie verejných notárov. Peš-
tianska obchodná a priemyselná komora sa na svojom zasadnutí 30. júna 
1866 tiež jednoznačne vyslovila za zriadenie moderného notariátu.35 Aj dru-
hý zjazd uhorských právnikov v roku 1869 požadoval inštitucionálne zabez-
pečenie vydávania notárskych listín.36

Minister spravodlivosti Baltazár Horvát preto v roku 1869 vyslal advokáta 
Ľudovíta Bogdánya na študijný pobyt do Francúzska, aby preskúmal spôsob 
fungovania francúzskeho notariátu a pripravil návrh zákona o notároch pre 
Uhorské kráľovstvo. Po jednoročnom pobyte tak skutočne Bogdány takýto 
návrh vypracoval a predložil ministerstvu spravodlivosti.37

Zároveň však od roku 1870 prebiehali práce aj na druhom, konkurenč-
nom návrhu, ktorý vychádzal okrem francúzskeho aj z bavorského vzoru 
(budovaného však tiež primárne na francúzskom vzore z roku 1803). Pod-
ľa tohto návrhu mal notariát predstavovať verejný úrad, ktorý by trval doži-
votne. Notárov mal menovať panovník a ich pečiatka mala obsahovať štátny 
znak.38 Kvôli vládnej kríze však bol tento návrh neúspešný.39

 33 9. §. Dokumenty uložené u verejného notára a písomnosti vyhotovené v úradných konaniach 
sa spolu so zápisnicami podľa poradovníka postúpia znovuvzniknutým prvostupňovým sú-
dom, na území ktorých pôsobili.

 34 ŠEBÁNEK, J., HÚŠČAVA, A., FIALA, Z. Československá diplomatika. Praha: Státní peda-
gogické nakladatelství, 1965, s. 122.

 35 ROKOLYA, G. A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban (PhD értekezés). Miskolc: 
Miskolci Egyetem, 2012, s. 20.

 36 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 
Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. 61.

 37 ROKOLYA, G. A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban (PhD értekezés), s. 21–22.
 38 ROKOLYA, G. A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban (PhD értekezés), s. 29.
 39 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 

Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. 61.
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Napokon tretí návrh vypracoval v roku 1873 z poverenia ministra spra-
vodlivosti Štefana Bittóa Valentín Ökröss,40 ktorý podobne ako Bogdány ab-
solvoval viaceré študijné cesty, pri ktorých preskúmal francúzsku, nemeckú 
a osobitne bavorskú právnu úpravu notariátu. Výsledok sa opieral o už zmie-
nenú bavorskú, ale aj rakúsku úpravu.41

Práce boli napokon korunované úspechom v roku 1874, kedy bol Ökrös-
som vypracovaný návrh prijatý uhorským snemom. Tento zákon násled-
ne platil na celom území Uhorska s výnimkou Chorvátska, ktoré po uhor-
sko-chorvátskom vyrovnaní z roku 1868 požívalo vlastný ústavnoprávny 
status a ponechalo si rakúsky notársky poriadok z roku 1855.42

Zákon z roku 1874 sa podstatne podobal rakúskemu vzoru z roku 1871, 
a to až tak, že sa dobovo konštatovalo, že ide iba o prepracované vydanie ra-
kúskeho notárskeho poriadku. Rozdiel bol však v posilnení vykonateľnosti 
uhorských notárskych listín, a následne sa rozdiely posilnili aj tým, že uhor-
ským verejným notárom boli zverené úlohy súdnych komisárov.43 Odchýlky 
od rakúskej úpravy boli prítomné aj v otázkach notárskej samosprávy44 – na-
príklad uhorské notárske komory disponovali vlastnými notárskymi sudca-
mi, ktorí tvorili disciplinárne senáty pri všeobecných súdoch.45 

Napokon, silné postavenie a súdržnosť verejnonotárskej profesie v Uhor-
sku sa prejavila aj tým, že hoci neexistovala jedna centrálna notárska komo-
ra, už v roku 1883 si notári vytvorili autonómny zväz kráľovských notárov, 
ktorý si od roku 1884 vydával aj vlastný „Časopis pre mimosporové konania 
a pre notársku prax“.46

 40 HOMOKI-NAGY, M. Megjegyzések a magyar királyi közjegyzőség történetéhez. In RO-
KOLYA, G. (ed.): 700 éves a közjegyzőség Magyarországon A 2008. november 27-i jubileumi 
konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. Budapest: MOKK, 2008, s. 78

 41 ROKOLYA, G. A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban (PhD értekezés), s. 42.
 42 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 

Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. 34.
 43 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 

Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. 61.
 44 SALAMON, F. Päťdesiatročné jubileum verejného notárstva na Slovensku. In České právo. 

Časopis spolku notářů československých, 1925, roč. 7, č. 5, s. 35.
 45 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 

Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. 61.
 46 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 

Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. 62.
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6.7   Vývoj verejného notárstva v Uhorsku po roku 1874 
Zákonný článok XXXV/1874 o kráľovských notároch (uvedený do účinnos-
ti zákonným článkom XXXI/1875) vymedzil právomoci notárov relatívne 
úzko. Okrem vyhotovovania verejných notárskych listín (okruh prípadov, 
kedy sa tieto mali vyhotovovať, bol veľmi obmedzený) sa notári mali veno-
vať najmä vyhotovovaniu závetov, vystavovaniu certifi kátov a úschove listín 
a iných hodnôt. Vykonanie súpisu pozostalosti a prevzatie inventára, ako aj 
prejednanie dedičstva boli notárovi zverené iba v prípade osobitného pove-
renia zo strany súdu. 

Novela zákonným článkom XVII/1886 okruh úloh zverených notárom 
nezvýšila do takej miery, ako by si to notári sami želali.47 Zmeny z roku 
1886 sa týkali najmä podmienok vymenovania za notára, oprávnení notár-
skej komory, inventarizácie fi deikomisárneho majetku, a spoluúčasti v kon-
kurznom konaní.

Ani v nasledujúcich rokoch sa úlohy notárov nerozširovali podstatným 
spôsobom. Väčšinu aktivít notárov tak predstavovalo osvedčovanie odpisov 
(kópií) listín, ktoré sa vykonávalo za relatívne nízke poplatky. Problémom 
bola najmä pretrvávajúca konkurenčná činnosť obecných notárov vo vzťa-
hu k vyhotovovaniu listín. Notársky zväz, ktorý si notári vytvorili na bráne-
nie vlastných záujmov, tak už v roku 1886 poslal parlamentu memorandum, 
v ktorom v záujme posilnenia postavenia (a príjmov) verejného notariátu 
žiadal zavedenie povinnosti dokladania verejnonotárskych listín v pozem-
kovoknižnom konaní alebo aspoň notársky overených podpisov na takých-
to listinách.

K rozšíreniu úloh notárov došlo až v roku 1894, kedy zákonný článok 
XVI/1894 o dedičskom konaní zveril notárom ako súdnym komisárom ve-
denie dedičského konania (pozostalostné pokračovanie). Tým sa mala sa-
novať ich strata z toho, že obecní notári vyhotovovali v praxi väčšinu zmlúv 
namiesto verejných notárov. Ani táto zmena však verejných notárov plne ne-
uspokojila.48

Do roku 1918 tak do oblasti pôsobnosti notárov patrili, podľa zákonných 
článkov VI/1715, XXXV/1874, XXXVII/1875, XX/1877, LX/1881, VII/1886, 

 47 NESCHWARA, Ch. Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 
Ausstrahlung des österreichischen Notariats, s. 62.

 48 SALAMON, F. Päťdesiatročné jubileum verejného notárstva na Slovensku, s. 35–36.
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XXIX/1892, XVI/1894, XXXII/1897 a I/1911, nasledujúce úlohy:49 výkon 
exekúcie v dôležitých prípadoch, výkon dražby nehnuteľností, popis a odhad 
nehnuteľností daných do dražby, vovedenie vydražiteľa do držby, odovzdanie 
nehnuteľnosti vnútenému správcovi, vydanie úschovy, predaj zálohu, dražba 
zálohu, výkon sekvestra, prevzatie protestu pre porušenie zmluvy, odobranie 
tovarovej vzorky, prevzatie hnuteľných vecí od dlžníka a ich odovzdanie ve-
riteľovi, uvedenie vymáhajúceho do držby nehnuteľnosti alebo do vecného 
práva, zápis vlastníckeho práva pre držiteľa, doplnenie súpisu pozostalosti 
a inventúra pozostalosti vyššieho kňazstva.

Podľa § 21 zákonného článku VII/1886 sa navyše na účely dokazovania 
vyžadovala verejnonotárska listina pri: 
 a) potvrdeniach o odovzdaní vena,
 b) listinách medzi manželmi alebo snúbencami,
 c) listinách vystavených osobami slepými, hluchými a pod.50

K platnosti právneho úkonu sa podľa § 22 a 23 zákonného článku VII/1886 
vyžadovala verejnonotárska listina pri:
 a) zmluvách upravujúcich majetkové pomery medzi manželmi,
 b) scudzovacích zmluvách a iných zmluvách medzi manželmi alebo snú-

bencami,
 c) všeobecných plnomocenstvách medzi manželmi alebo snúbencami, 
 d) niektorých osobitných plnomocenstvách (ako napr. na prevzatie záväz-

ku a i.),
 e) výpovediach,
 f) verejných závetoch,
 g) inventarizácii majetku plnoletého, ktorému mal byť ustanovený opat-

rovník,
 h) ustanovení tútora (poručníka) otcom.51

Napokon, notárom overený podpis sa vyžadoval pri:
 a) plnomocenstve k prejednávaniu dedičstva (VII/1886),
 b) dražobnej kúpe (LX/1881),
 c) prevzatí súkromného testamentu uloženého u verejného notára ( XXXV/

1874),

 49 SLÁVIK, M. Pozostalostné pokračovanie. Druhé doplnené vydanie. Myjava: Vlastným ná-
kladom, 1931, s. 169. Za upozornenie na v tejto časti príspevku citovanú literatúru ďaku-
jem Mgr. Romanovi Nemcovi, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slave.

 50 SLÁVIK, M. Pozostalostné pokračovanie, s. 170.
 51 SLÁVIK, M. Pozostalostné pokračovanie, s. 171.
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 d) vypovedaní všeobecnej plnej moci (I/1911),
 e) návrhu na vklad do pozemkovej knihy (XLI/1908),
 f) návrhu na dobrovoľnú dražbu (LX/1881),
 g) podpisnom hárku obchodnej spoločnosti (XXXVII/1875).

Podľa Salamona, advokáti v praxi zväčša vyhotovovali zmluvy, závety, 
úmrtné zápisy a inventarizáciu pozostalosti. V Bratislave však často robili aj 
návrhy na vklad do pozemkovej knihy – 40 % podaní na kataster (pozemko-
vú knihu) v Bratislave robili verejní notári.52

Do činnosti verejných notárov na území Slovenska následne zasiahol až 
vznik Československej republiky v roku 1918. Po roku 1918 zostalo na svo-
jom mieste iba 6 % verejných notárov, 10 % ich bolo preložených, a až 84 % 
ich odišlo z verejnonotárskej praxe.53 

6.8  Záver
Obdobie druhej polovice 19. storočia bolo obdobím individualizácie a se-
kularizácie notárskej činnosti, keď ju z rúk hodnoverných miest, ktorými 
boli často cirkevné inštitúcie (právnické osoby) preberajú v roku 1858 ci-
sársko-kráľovskí verejní notári. Prvýkrát v modernom období tak na úze-
mí Uhorska vznikla osobitná právnická profesia notárov, ako predstaviteľov 
svetskej inteligencie, ktorá môže byť oporou štátu, resp. verejnej moci, ale zá-
roveň ani v období Bachovho absolutizmu nebola plne podriadená kontrole 
štátu a bola jej umožnená istá miera samosprávy v notárskych komorách. Po 
odstránení rakúskeho právneho poriadku zavedeného do Uhorska v období 
Bachovho absolutizmu sa dočasne myšlienka individuálnych notárov opusti-
la pod argumentmi návratu k uhorským tradíciám (hodnoverným miestam), 
avšak aj po vzore okolitých štátov sa už v roku 1874/75 (zák. čl.  XXXV/1874) 
vrátila v podobe verejných notárov, s úpravou zodpovedajúcou tzv. latinské-
mu notariátu, ktorý na našom území predstavoval kombináciu francúzskych 
vzorov z prelomu 18. a 19. storočia a rakúskych prvkov z polovice 19. sto-
ročia. To sú východiská, na ktorých stojí inštitúcia notárov na Slovensku až 
dodnes. 

 52 SALAMON, F. Päťdesiatročné jubileum verejného notárstva na Slovensku, s. 36.
 53 SALAMON, F. Päťdesiatročné jubileum verejného notárstva na Slovensku, s. 37. Na prelome 

storočí v Uhorsku pôsobilo spolu iba 286 verejných notárov. Pozri: ŠVECOVÁ, A., GÁB-
RIŠ, T. Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku, s. 220.
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7.  KAPITOLA

VÝVOJ INŠTITÚCIE NOTÁRSTVA NA 
ÚZEMÍ DNEŠNÉHO SLOVENSKA V OBDOBÍ 

ROKOV 1874 AŽ 1993

JUDr. Marian Mikl
Notársky úrad Martin

7.1  Úvod 
Táto kapitola zviditeľňuje novodobú históriu inštitúcie notárstva na území 
dnešného Slovenska od prijatia zákona o verejných notároch roku 1874 cez 
jeho zrušenie v roku 1949 až po jeho opätovné kreovanie ako slobodného 
povolania roku 1993. Neskúma problematiku notárstva pred rokom 1874, 
ktorá by si v budúcnosti nepochybne vyžadovala podrobnejšie spracovanie 
na vedecko-historickom prístupe. Záujemca o toto obdobie notárstva si však 
už aj dnes nájde dostatok prameňov na jeho poznanie v modernej slovenskej 
historiografi i vrátane diplomatiky a pomocných vied historických.

Kapitola sa podrobnejšie nezaoberá činnosťou mestských, obecných a ob-
vodných notárov, ktorí v Uhorsku a na Slovensku až do oslobodenia hrali 
významnú úlohu v municipiálnej a obecnej samospráve. Staršia generácia 
si obecných notárov zamieňa s verejnými notármi, hoci okrem podobného 
mena nemali nič spoločné.1 Tam, kde je to potrebné, dostáva čitateľ vysvet-
lenie, aký je medzi nimi rozdiel. 

7.2   Kráľovskí verejní notári v období rokov 1874 
až 1918

Prevratné spoločenské zmeny, ktoré nastali v Európe po udalostiach revoluč-
ného roku 1848 a rakúsko-maďarskom vyrovnaní v roku 1867 mali – okrem 
iného – za následok aj nebývalý hospodársky rast Uhorska v druhej polovici 
19. storočia. Požiadavky „trhu“ si vyžadovali, aby aj v Uhorsku bola uzáko-

 1 Aj pod vplyvom slovenskej medzivojnovej prózy (Janko Jesenský).
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nená moderná inštitúcia verejného notárstva tak, ako sa to podľa francúz-
skeho vzoru z roku 1803 stalo už vo viacerých európskych štátoch. Uhorsko 
nemalo až do roku 1874 svoj vlastný zákon o verejných notároch. Čiastoč-
ne tu notárske funkcie popri iných úlohách vykonávali hodnoverné mies-
ta.2 Tieto sa v druhej polovici 19. storočia už nevedeli fl exibilne prispôso-
biť potrebám obyvateľstva ani rýchlo sa rozvíjajúcemu poľnohospodárstvu, 
priemyslu, bankovníctvu a poisťovníctvu, pokiaľ išlo o spisovanie, vydávanie 
a úschovu listín o právnych úkonoch či inú špecifi ckú činnosť patriacu do 
kompetencie verejného notárstva.

Preto sa aj I. zjazd uhorských právnikov v roku 1870 začal zaoberať nut-
nosťou prijatia zákona o zriadení inštitúcie verejného notárstva. Jeho prípra-
va a prijatie však trvala veľmi dlho. Podľa pôvodného návrhu mal nový zákon 
nadobudnúť účinnosť 1. novembra 1873. K jeho vyhláseniu však nedošlo, 
a tak bol termín posunutý na 1. januára 1874. Tento termín sa nedodržal. Až 
12. decembra 1874 dostal zákon sankciu a 16. decembra 1874 bol vyhlásený 
v oboch snemovniach ako zákonný článok XXXV/1874 o kráľovských verej-
ných notároch s tým, že „stúpil do života“ 1. mája 1875. Ani to sa však ne-
stalo. Napokon zák. čl. XXXI/1875 určil dátum jeho účinnosti na 1. august 
1875. Tento deň môžeme preto považovať za deň vzniku verejného notárstva 
v Uhorsku, a teda aj na Slovensku.

Nebolo by však presné, keby sme tvrdili, že zák. čl. XXXV/1874 bol jedi-
nou zákonnou normou, kto rá v Uhorsku upravovala verejné notárstvo. Po 
porážke maďarskej revolúcie v auguste 1849 bol za Bachovho absolutizmu 
naoktrojovaný Uhorsku celý rad rakúskych právnych predpisov, medzi iný-
mi aj Všeobecný občiansky zákonník z roku 1811 (ABGB) a nariadenie mi-
nistra spravodlivosti č. 222/1855 r. z. o vedení pozemkových kníh. V súvis-
losti s tým tu bol cisárskym nariadením č. 23 zo 7. februára 1858 zavedený aj 
rakúsky notársky poriadok z 21. mája 1855 č. 94 r. z. 

Tento stav však netrval dlho. Na konci roku 1860 panovník rozhodol, že 
ukončí absolutistický a centralistický režim vlády v Uhorsku a vlastnoruč-
ným diplomom z 20. októbra 1860 nariadil vláde, aby urobila kroky k obno-
veniu nezávislosti uhorského súdnictva a pôvodného uhorského práva. To 
však narážalo na ťažkosti, spôsobené tak nedokončeným zákonodarným die-

 2 Išlo o zvláštnu právnu inštitúciu pochádzajúcu ešte zo stredovekého Uhorska, ktorá nema-
la obdobu v žiadnom inom európskom štáte. K tomu pozri: LÁSZLÓOVA, H. Hodnoverné 
miesta na Slovensku. In Ars Notaria. 1999, roč. 3, č. 4, s. 9–19; GREGOR, M. Vývoj hodno-
verných miest v Uhorsku. In Notárstvo a iné právnické profesie v historickom vývoji. Praha: 
Leges (v tlači).
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lom rokov štyridsiatych, ako aj interregnom rakúskeho práva. Z toho dôvodu 
nebola lineárna reštaurácia starého uhorského práva možná. Bolo preto po-
trebné rozhodnúť o tom, čo sa má zachovať zo starého uhorského práva, čo 
zo zákonodarstva roku 1848 a čo z rakúskeho zákonodarstva, ktoré sa tu už 
medzičasom zakorenilo. Preto zvolal panovník 20. októbra 1860 tzv. Judex-
kuriálnu konferenciu. Zišla sa v Bratislave pod predsedníctvom krajinského 
sudcu (iudex curiae regiae) a v obdivuhodne krátkom čase od 23. januára do 
4. marca 1861 vypracovala tzv. Dočasné súdne pravidlá. Z hľadiska významu 
pravidiel pre kontinuitu alebo diskontinuitu právneho poriadku v Uhorsku 
platí, že „pravidlá zväčša derogovali ustanovenia rakúskych predpisov spred 
roku 1861 platiacich v Uhorsku a namiesto nich reštaurovali uhorské obyčajo-
vé právo a zákonné články v stave z roku 1848, prípadne recipovali niektoré ra-
kúske predpisy a vytvorili niektoré úplne nové normy“.3

Vo vzťahu k verejnému notárstvu neboli závery tejto konferencie priazni-
vé. Verejného notárstva sa dotýkali posledné dva paragrafy VIII. časti Dočas-
ných súdnych pravidiel nazvané Rôzne ustanovenia.4

Dočasné súdne pravidlá teda opäť potvrdili právomoci hodnoverných 
miest (loca credibilia) vykonávať niektoré verejnonotárske funkcie podľa zák. 
čl. XXXIX-XLIII/1723. V tomto prípade však nešlo o iudicum, ale o poli-
tikum, odôvodňované ako vždy tým, že činnosť verejných notárov je príliš 
drahá a že verejnosť má väčšiu dôveru k pôvodným hodnoverným miestam 
než v čiastočne verejnú a čiastočne súkromnú osobu verejného notára. Sta-
ré vierohodné miesta (kapituly, konventy, mestá a župy) teda pokračovali vo 
svojej činnosti až do účinnosti zák. čl. XXXV/1874, ktorý v záverečnom usta-
novení § 214 vyslovil, že síce môžu aj naďalej vydávať hodnoverné odpisy lis-
tín, ktoré majú v úschove, nové však už vystavovať nesmeli.

Napriek dlhej príprave prestal Uhorský notársky poriadok z roku 1874 
čoskoro vyhovovať potrebám doby, a tak v roku 1886 došlo k jeho novelizá-
 3 GÁBRIŠ, T. Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861. Monografická 

štúdia a historickoprávny komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, s. 185.
 4 „B) Zrušenie verejného notárstva
  8.§.
  Nakoľko domáce zákony obsahujú úpravu hodnoverných miest a úkony verejných notárov 

vykonávajú jednak tieto miesta, a tiež niektoré obnovené súdne orgány, týmto sa zrušuje 
inštitúcia verejného notárstva.

  9.§. 
  Dokumenty uložené u verejného notára a písomnosti vyhotovené v úradných konaniach sa 

spolu so zápisnicami podľa poradovníka postúpia znovuvzniknutým prvostupňovým súdom, 
na území ktorých pôsobili.“ Bližšie pozri: GÁBRIŠ, T. Dočasné súdne pravidlá Judexkuriál-
nej konferencie z roku 1861. Monografická štúdia a historickoprávny komentár, s. 383–384.
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cii zák. čl. VII/1886.5 Za dvanásť rokov od jeho prijatia sa nazbieralo dosta-
tok skúseností s jeho aplikáciou v praxi, aby mohol byť komplexne noveli-
zovaný. Novela išla naprieč celým zákonom. Osobitne je potrebné upozorniť 
na ustanovenie § 30 novely, ktorý zveril prejednávanie dedičstva verejným 
notárom (až na nepodstatné výnimky v zákone presne špecifi kované). Malo 
to byť akýmsi „odškodnením“ za to, že dovtedy existujúcou agendou „ma-
jetkový blahobyt verejných notárov zaistený není“. Verejnosť (najmä na vidie-
ku) sa totiž so svojimi zmluvnými a majetkovými záležitosťami stále obra-
cala predovšetkým na obecných notárov6 a advokátov, ktorých mala poruke. 
Novela bola sklamaním a v tomto smere nenaplnila očakávania verejných 
 notárov. 

Zmenu priniesol až zák. čl. XVI/1894 o dedičnom postupe (t. j. dedič-
skom konaní). Ten v šiestej hlave nazvanej Pojednávanie pozostalosti zakot-
vil zásadu, že „s prevedením pozostalostného pojednávania má sa poveriť krá-
ľovský verejný notár“7 a v nasledujúcich ustanoveniach § 52 až 71 podrobne 
upravil procesný postup kráľovského verejného notára pri prerokovaní de-
dičstva.8

Možno teda povedať, že zatiaľ čo v Predlitavsku stále bez zmeny platil 
Rakúsky notársky poriadok zavedený zákonom č. 75/1871 r. z., v Zalitav-
sku vývoj Uhorského notárskeho poriadku neustrnul. Postupom času sa me-
nil a precizoval v závislosti od spoločenských požiadaviek. To napokon kon-
štatuje aj notár Václav Šediva, autor knihy „Notářství dle práva rakouského“ 
z roku 1894, ktorý konštatuje, že „uherský řád notářský jest velmi příbuzen 
s našim řádem notářským, jest však v mnohých věcech dokonalejší, poněvadž 
při jeho redakci použito bylo již skušeností nabytých za působnosti notářského 
řádu rakouského“.9

Aj keď bol Uhorský notársky poriadok čo do času svojho vzniku, ako aj 
svojou koncepciou, analógiou Rakúskeho notárskeho poriadku, predsa sú 
 5 Úplné znenie zák. čl. XXXV/1874 o kráľovských verejných notároch a VII. zákonný článok 

z roku 1886 o jeho  zmene a doplnení v pôvodnom slovenskom znení pozri: MIKL, M. 
140. jubileum verejného notárstva na Slovensku. Bratislava: Notárska komora Slovenskej 
republiky, 2015.

 6 Pôsobili v obecnej správe a s verejnými notármi nemali nič spoločné.
 7 Pozri § 51 zákonného článku XVI/1894 o dedičnom postupe.
 8 Jeho „poplatky a útraty“ v dedičských veciach upravovala trinásta hlava (§ 113 až 121), a to 

tak, že tieto boli rozdelené do dvoch sadzobníkov a odstupňované podľa toho, či prejedná-
val dedičstvo vo svojom sídle alebo mimo neho. V dôsledku toho novela zrušila ustanove-
nia § 123 a § 125 až 128 zák. čl. XXXV/1874 a § 30 až 33 zák. čl. VII/1886.

 9 BALÍK, S. Dějiny notářství v českých zemích. Praha: Notářská komora České republiky, 
2014, s. 91.



138

7. kapitola  Vývoj inštitúcie notárstva na území dnešného Slovenska v období...

medzi obidvoma zákonmi rozdiely, svedčiace v prospech modernejšej kon-
cepcie uhorského zákona, ktorá sa prejavila napr. v tom, že rakúsky zákon 
vylučuje ženy ako svedkov úkonu, uhorský zákon takéto obmedzenie nepo-
zná.10

 10 Na tieto rozdiely poukázal a veľmi pregnantne ich špecifikoval JUDr. Peter Záturecký, bý-
valý štátny notár a neskorší predseda senátu Najvyššieho súdu SSR (1970–1982) v referáte 
na celoštátnom seminári štátnych notárov, ktorý sa konal v dňoch 15. až 19. mája 1967 
v Ostravici. Dovolíme si preto túto časť jeho referátu doslovne citovať: „Zatiaľ čo rakúsky 
zákon vyžaduje, aby verejný notár mal sudcovskú advokátsku alebo notársku skúšku a štyri 
roky praxe, z toho dva roky praxe notárskej (§ 6), uhorský zákon nepozná osobitnú notársku 
skúšku, ale požaduje advokátsku resp. sudcovskú skúšku a päťročnú prax, z toho dva roky 
notárskej praxe (§ 2).Uhorský zákon vylučuje z funkcie notára poslancov a profesorov (§ 3), 
zatiaľ čo rakúsky zákon túto inkompatibilitu nepozná (§ 7). Rakúsky zákon zabezpečuje vý-
slovne aj nepreložiteľnosť verejného notára (§ 20), kým uhorský predpis hovorí iba o jeho 
neodvolateľnosti z funkcie (§ 33).Verejný notár je podľa rakúskeho zákona vylúčený zo spi-
sovania listín vo veciach, ktoré sa týkajú osoby s ním príbuznej v pokolení pobočnom až do 
štvrtého stupňa (§ 33). Uhorský predpis obmedzuje toto vylúčenie na pobočného príbuzného 
druhého stupňa (§ 49).Verejnému notárovi zakazoval uhorský zákon spisovanie súkromných 
listín (§ 58), zatiaľ čo rakúsky zákon takéto obmedzenie nepoznal. Táto disparita bola od-
stránená až zákonom č. 267/1923 Zb. Rakúsky zákon zakazoval (§ 34) verejnému notárovi 
spolupôsobiť pri úkone, ktorý sa prieči zákonu; uhorský zákon (§ 59) obmedzuje tento zákaz 
na úkony, ktoré sa priečia trestnému zákonu, verejnému poriadku alebo mravom; ak ide 
o právny úkon odporujúci zákonu účastníci však na ňom trvajú napriek upozorneniu notára, 
je notár iba povinný uviesť túto okolnosť vo vyhotovenej listine, nemôže však odoprieť jej vy-
hotovenie. Rakúsky zákon (§ 57) vyžaduje, aby totožnosť účastníkov, ktorých notár nepozná 
osobne, bola preukázaná svedkami totožnosti, ktorých notár pozná. Uhorský zákon pripúšťa 
aj iné prostriedky zisťovania totožnosti (§ 72). Zatiaľ čo rakúsky zákon vylučuje ženy ako 
svedkov, uhorský zákon takéto ustanovenia nepozná. Uhorský zákon nedovoľuje overovať 
odpis jednoduchého odpisu (§ 89), zatiaľ čo rakúsky zákon (§ 77) takýto zákaz neobsahuje. 
Rakúsky zákon (§ 3) vyhlasuje verejnonotársku listinu za exekučný titul iba v tom prípade, 
ak účastník v listine privolil, aby na základe tejto listiny pre dlh v nej uznaný bola ihneď 
vykonaná exekúcia. Uhorský zákon vyhlasuje za vykonateľnú každú listinu, ktorá okrem 
všeobecných náležitosti stipuluje plnenie záväzku, uvádza mená oprávneného a povinného, 
právny titul záväzku, jeho predmet a dátum zročnosti. Uhorský zákon vyhlasuje za vyko-
nateľnú verejnonotársku listinu zaväzujúcu na každé plnenie, zatiaľ čo rakúsky zákonník 
obmedzuje vykonateľnosť iba na listiny, v ktorých sa vymieňuje peňažný dlh alebo iné zastu-
piteľné plnenie. Vykonateľnosť týchto listín podľa citovaného ustanovenia prevzal aj exekučný 
zákon, zákonný článok LX/1881 a k nemu vydané novely, takže disparita vo vykonateľnosti 
verejnonotárskych listín trvala až do vydania zákona č. 201/1949 Zb. o notárstve, ktorý pre-
vzal ustanovenie rakúskej normy.“ Porovnaj: BÉBR, R., ZÁTURECKÝ, P. Vývoj notářství 
na území Československé socialistické republiky. Vybrané otázky notářské praxe (Notářský 
sborník III). Praha: Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, n. p., 1967, s. 11–12.
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7.3   Vývoj notárstva na Slovensku a Podkarpatskej 
Rusi11 v období rokov 1918 až 1948 

Až do vzniku Československej republiky už k priamej novele Uhorského no-
társkeho poriadku nedošlo. Zákon o zriadení samostatného československé-
ho štátu uverejnený dňa 6. novembra 1918 pod č. 11/1918 Sb. v čl. 2 ustano-
vil, že „všechny dosavadní zemské a říšké zákony a nařízení zůstavají prozatím 
v platnosti“.12 V dôsledku toho naďalej platil v historických zemiach Rakúsky 
notársky poriadok z roku 1871 a na Slovensku a Podkarpatskej Rusi Uhor-
ský notársky poriadok z roku 1874 vrátane jeho neskorších noviel.

7.3.1  Prvé československé zákony upravujúce činnosť verejných 
notárov 

Recipované rakúske a uhorské zákony sa však v novej Československej re-
publike nedali do dôsledkov uplatňovať. Bolo potrebné vykonať ich zmenu 
tam, kde sa priečili novému republikánskemu duchu. Preto vláda predlo-
žila Národnému zhromaždeniu návrh zákona, ktorým mala byť zabezpeče-
ná jednotnosť v činnosti notárov na celom území štátu, ako aj zabezpečenie 
platnosti ich aktov, predovšetkým verejných listín, ktoré boli spísané alebo 
osvedčené v medziobdobí od 28. októbra 1918 do nadobudnutia jeho účin-
nosti. Podľa zákona č. 155/1919 Sb. zo dňa 18. marca 1919 mal byť na celom 
území Československej republiky vrátane Podkarpatskej Rusi13 zavedený jed-
notný úradný titul notár.

Všetci notári pôsobiaci na území Československej republiky boli povinní 
do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto zákona vykonať prísa-
hu novej republike s tým, že ak prísahu v určenej lehote nevykonajú, bude sa 

 11 Podkarpatská Rus je historický názov územia, ktoré sa dnes nachádza prevažne v oblasti 
Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, čiastočne na území súčasného Prešovského a Košického kra-
ja na Slovensku, menšou časťou na území Poľskej republiky a rumunskej župy Maramureș. 
Na základe zmluvy z 10. septembra 1919 uzavretej v St. Germain en Laye bola ako samos-
právny celok včlenená do rámca Československej republiky. 

 12 Bližšie pozri: ILLÝOVÁ, Z. Medzivojnové Československo – štát na dobu určitú? In Práv-
no-historické trendy a výhľady 1. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016, s. 153–
164.

 13 Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Československej republiky z 10. mája 1922 č. rv III. 
28/22 treba mať zato, že Podkarpatská Rus sa právne stala súčasťou Československej re-
publiky dňa 28. októbra 1918, aj keď niet skutočnej listiny, alebo aktu, potvrdzujúceho 
okamih, v ktorom sa Podkarpatská Rus pripojila k Československej republike.
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na nich hľadieť tak, ako keby sa úradu vzdali. Na Slovensku a Podkarpatskej 
Rusi nebolo po vzniku Československej republiky veľa takých verejných no-
tárov a kandidátov, ktorí by novú „úradnú reč štátu úplne znali“, a tým spĺňa-
li podmienku na zastávanie notárskeho úradu. Boli prevažne maďarskej ná-
rodnosti a buď nedostatočne, alebo vôbec neovládali „československý“ jazyk. 
V októbri 1918 sa tu zo 115 členov notárskych komôr k slovenskej národnos-
ti hlásilo len 17 členov. Vznikla preto obava, že sa v krátkom čase notárske 
úrady uvoľnia a nebude pre ne dostatok vhodných uchádzačov.

Pretože tento zákon sa prerokovával v čase, keď ešte predchádzajúci zákon 
č. 155/1919 Sb. z 18. marca 1919 o zavedení jednotného titulu „notár“ nena-
dobudol účinnosť, boli v jeho návrhu korigované isté štylistické nepresnosti 
tak, aby nedošlo k nedorozumeniu, ktorých notárov sa zákon týka. Jeho ná-
zov po vykonanej úprave preto znel: „způsobilosti k notářskému úřadu (veřej-
ných notářů) na Slovensku“.

Napriek tomu sa úradný titul „notár“ na Slovensku nikdy neujal a notá-
ri tu aj naďalej používali titul „verejný notár“. Niektorí verejní notári v tom 
čase svojvoľne a bez akéhokoľvek oprávnenia používali aj titul „štátny verej-
ný notár“. Išlo však len o akési samoľúbe vyzdvihovanie dôležitosti vlastnej 
osoby, ktoré nemalo žiadnu zákonnú oporu. Ale ani neskôr vydávané práv-
ne predpisy neboli vždy pri používaní úradného titulu notára na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi jednotné a často používali titul verejný notár.14 Ďalším 
nie bezvýznamným dôvodom používania tohto názvu bola skutočnosť, že ti-
tul „verejný notár“ bol v Uhorsku tradične zaužívaný. Ním sa verejní notári 
jasne odlišovali od obecných či obvodných a mestských notárov, ktorí pôso-
bili v obecnej samospráve.

Začiatkom roku 1919 neboli pomery na Slovensku ešte úplne stabilizova-
né, lebo tu prebiehali oslobodzovacie boje spod maďarskej okupácie Červe-
nou armádou, ktorá v čase od 27. apríla až do 14. augusta 1919 obsadila časť 
Slovenska. Táto bojová činnosť mala za následok, že sa do niektorých ob-
lastí Slovenska nedostala Sbírka zákonů a nařízení státu Československého 
a inde prišla oneskorene. Viacerí verejní notári sa preto vôbec nedozvede-
li, že majú v určenej lehote zložiť predpísaný sľub novej republike. Zákonom 
č. 599/1919 Sb. z 5. novembra 1919 im preto v určitých obvodoch Slovenska 
výnimočne povolil odklad vykonania predpísaného sľubu, najdlhšie však do 
jedného roka.15

 14 Pozri napr. § 1 vládneho nariadenia 273/1921 Sb.
 15 Súčasne bolo ministrovi spravodlivosti umožnené zbaviť úradu notára, ktorý pre svoju čin-

nosť nebol hodný dôvery potrebnej na vykonávanie úradu československého notára alebo 
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7.3.2 Likvidácia verejnonotárskych komôr na Slovensku 
Odhliadnuc od tých zákonných úprav, ktoré bolo po vzniku republiky po-
trebné urobiť na úseku verejného notárstva, aby sa nepriečilo republikán-
skemu duchu, aby bolo v súlade s uzavretými medzinárodnými dohodami 
a aby sa aj personálne stabilizovalo, potom najprenikavejšie do osudu verej-
ných notárov a ich samosprávy na Slovensku zasiahol zákon č. 167/1920 Sb. 
o prozatímní úpravě činnosti advokátních a notářských komor na Sloven-
sku.16 Ako sa však neskôr ukázalo, o žiadnu „prozatímnosť“ nešlo a stav na-
stolený týmto zákonom trval až do roku 1949.

O čo išlo? Na Slovensku existovali do roku 1918 dve notárske komory, a to 
v Bratislave a Košiciach.17 Tieto komory a ich obvody boli zlúčené a nahrade-
né „Správnym výborom spojených verejnononotárskych komôr na Sloven-
sku“ so sídlom v Bratislave. Tým boli de facto notárske komory na Slo vensku 
ako samosprávny orgán verejných notárov zlikvidované. Ako dôvod pre 
toto opatrenie sa uvádzala úprava hraníc Slovenska, ktorá mala za následok 
zmenšenie obvodov jednotlivých komôr v pomere ku komorám existujúcim 
na ostatnom štátnom území. Okrem toho sa dôvodilo aj tým, že sa pripravu-
je nový jednotný notársky poriadok pre celé územie Československej repub-
liky, teda že toto opatrenie je len prechodné a má platiť do času jeho prijatia. 
Jednotný notársky poriadok však ani v nasledujúcich rokoch nebol prijatý. 
Stav, kedy na Slovensku neexistovala notárska komora, tu teda de iure trval 
až do roku 1949, kedy bol prijatý celoštátne platný zákon o notárstve. Spora-
dicky síce dochádzalo k pokusom jej oživenie najmä počas prvej Slovenskej 
republiky a po oslobodení, ale tieto snahy neboli korunované úspechom.

7.3.3  Zriadenie Správneho výboru spojených verejnonotárskych 
komôr na Slovensku v Bratislave

Zákon č. 167/1920 Sb. o dočasnej úprave činnosti advokátskych a notárskych 
komôr na Slovensku zlúčil advokátske komory v Bratislave, Banskej Bystrici, 

ho mohol preložiť na iné služobné miesto.
 16 Dôvodovú správu k tomuto zákonu pozri: MIKL, M. Notárstvo na Slovensku 1874–1993. 

Martin: Ivan Riabič – Ivart & Notárska komora Slovenskej republiky, s. 56.
 17 Verejní notári pôsobiaci na území Podkarpatskej Rusi (Berehovo, Chust, Iršava, Muka-

čevo, Rachovo, Selvuš, Tačovo, Užhorod a Volové) patrili pôvodne k Notárskej komore 
v Sátoralaujhelyi. Vybavovanie jej agendy prevzalo Prezídium vrchného súdu v Košiciach 
a výnosom ministerstva spravodlivosti č. 35030/34-3 zo 7. júla 1934 boli podriadení Správ-
nemu výboru spojených verejnonotárskych komôr v Bratislave.
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Prešove a Košiciach a ich obvody. Rovnako tak zlúčil notárske komory v Bra-
tislave a Košiciach a ich obvody.

Správny výbor mal v prechodnom období likvidovať majetok a záväzky 
zlúčených verejnonotárskych komôr a prijať rokovací poriadok, ktorý mohol 
nadobudnúť právoplatnosť až schválením ministrom spravodlivosti a mi-
nistrom pre zjednotenie zákonodarstva a organizácie správy. Minister spra-
vodlivosti mohol výbor komory alebo jeho jednotlivých členov zbaviť úradu 
a menovať za nich iných. Zákon výslovne zakazoval, aby sa doterajší funk-
cionári komôr miešali do činnosti Správneho výboru, alebo mu v činnosti 
prekážali. Ak by to nerešpektovali, hrozil im trest zbavenia úradu verejného 
notára.

K tomuto zákonu bolo 30. decembra 1920 vydané vládne nariadenie 
č. 3/1921 Sb., ktoré za sídlo zlúčenej Advokátskej komory určilo Turčiansky 
Svätý Martin a za sídlo zlúčenej Notárskej komory Bratislavu. Dňom, keď 
toto nariadenie nadobudlo účinnosť, boli doterajšie Notárske komory v Bra-
tislave a Košiciach povinné odovzdať svoje spisy Správnemu výboru zlúčenej 
komory, ktorých menovanie bude vyhlásené v Úradnom liste.18 

Správny výbor spojených verejnonotárskych komôr na Slovensku v Bra-
tislave sa skladal z predsedu, štyroch členov a dvoch náhradníkov. Správny 
výbor mal všetky práva a povinnosti notárskej komory podľa zák. čl.  XXXV/
1874.19 

Zákonom č. 305/1921 Sb. z 12. augusta 1921, ktorým sa vydávajú dočas-
né ustanovenia o verejných notároch na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, 
bolo ministrovi spravodlivosti umožnené do jedného roka od jeho účinnosti 
(t. j. od 6. 9. 1921) na území bývalého Uhorského kráľovstva zbaviť úradu ve-
rejných notárov, ktorí nie sú spôsobilí vykonávať úrad československého 
 verejného notára,20 alebo ho zo služobných dôvodov preložiť na iné miesto.21 
Na základe vágneho zákonného ustanovenia „nejsou způsobilí“ mohol minis-
ter spravodlivosti zbaviť úradu ktoréhokoľvek verejného notára na Slovensku 

 18 Správny výbor spojených verejnonotárskych komôr na Slovensku v Bratislave sídlil na Klo-
búčníckej ulici v kancelárii verejného notára Dr. Viktora Dušeka, kde mal aj archív.

 19 Predsedom Správneho výbor spojených verejnonotárskych komôr na Slovensku v Bratisla-
ve bol najprv Dr. Jozef Kállay, neskôr Dr. Viktor Dušek, obaja verejní notári z Bratislavy, 
členmi Dr. Vladimír Pivko, verejný notár v Bratislave, Dr. Štefan Folkman, verejný notár 
v Galante, a Dr. Jur Janoška, verejný notár v Trnave. 

 20 Pozri § 1 Zákona č. 305/1921 Sb. z 12. augusta 1921, kterým se vydávají prozatímní usta-
novení o veřejných notářích na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

 21 Pozri § 2 Zákona č. 305/1921 Sb. z 12. augusta 1921, kterým se vydávají prozatímní usta-
novení o veřejných notářích na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
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a Podkarpatskej Rusi, alebo ho preložiť na iné miesto. Proti rozhodnutiu sa 
síce postihnutý mohol odvolať k Najvyššiemu správnemu súdu, to však bolo 
skôr iluzórne právo, lebo odvolanie nemalo odkladný účinok. 

7.3.4  Zákon o rozšírení úradnej pôsobnosti verejných notárov 
na Slovensku

Zákonom č. 267/1923 Sb. z 11. novembra 1923, ktorým sa rozširuje pôsob-
nosť verejných notárov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, bol zmenený 
§ 55 zák. čl. XXXV/1874 tak, že „notář jest oprávněn také svým povoláním, na 
žádost stran spisovati podání pro úřady vůbec, pro soudy však jen v nesporném 
řízení, jakož i soukromé listiny; jest však povinen každé podání jím sepsané po-
depsati“. Išlo o veľmi dôležitú zmenu, ktorá významným spôsobom posilni-
la kompetencie verejných notárov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, ktorí 
dovtedy nesmeli spisovať súkromné listiny.22

7.3.5 Ďalšie úlohy a kompetencie verejného notára
Od 1. mája 1926 verejní notári na základe vládneho nariadenia č. 50/1926 Sb. 
o evidenci posledních pořízení sepsaných u soudů nebo (veřejnými) notáři 
nebo u nich uložených, mali povinnosť oznamovať súdu prípady, keď sami 
spísali účastníkovi závet alebo ho prevzali do úschovy. Pritom však súdu ne-
oznamovali obsah závetu, ale len plnú adresu závetcu. Oznámenie boli po-
vinní urobiť vždy v prvých ôsmich dňoch každého mesiaca za minulý me-

 22 Prijatie vládneho návrhu zákona odôvodňoval v Národnom zhromaždení poslanec 
Dr. Medvecký takto: „§ 58 tohto zákona (zák. čl. XXXV/1874) vyslovuje, že pri zostavovaní 
listín stránok môžu verejní notári zostavovať len verejné notárske listiny. To znamená, že 
musia byť stránky osobne prítomné počas celého jednania, musia tú listinu súčasne naraz 
podpísať a že táto listina musí byť podľa istých predpisov pri dodržiavaní zvláštnych formalít 
zostavená. Tento predpis § 58 veľmi zasahuje do činnosti verejných notárov, lebo znemožňuje 
zostavovanie obyčajných listín, takých, pri ktorých sú stránky nie osobne prítomné. Toto me-
novite na Slovensku obťažuje urovnanie a dohodu stránok hlavne preto, že neusporiadanie 
pozemkových kníh vyžaduje prítomnosť nielen niekoľkých ľudí, ale často desať, dvadsať ľudí 
ako spolumajiteľov je potrebné pribrať, aby táto listina mohla byť zostavená. Následkom toho 
sú verejní notári v tejto funkcii, menovite vo funkcii zostavovania listín, veľmi obmedzovaní. 
Pre tieto dôvody, ako aj hlavne skrze to, že medzičasom bol i na Slovensku uvedený predpis, 
že listiny musia byť legalizované, podpisy stránok musia byť overené, je potrebné, aby toto 
obmedzenie § 58 bolo zrušené. Vláda pre túto okolnosť držala za potrebné podať návrh, pod-
ľa ktorého verejní notári budú môcť zostavovať listiny nielen vo forme verejných notárskych 
listín, ale i súkromných listín tak ako ktorýkoľvek advokát alebo ktorýkoľvek notár obecný 
a bude potrebné len overenie, len legalizovanie podpisov.“
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siac. Negatívne hlásenia sa nevyžadovali. Súd viedol zoznamy osôb, ktoré 
urobili závet pred súdom alebo verejným notárom, alebo si ich tam uložili. 
Súd každé tri roky potom dával zisťovať, či osoby zapísané v takomto zozna-
me ešte žijú a bývajú v jeho obvode.

Vládnym nariadením č. 160/1928 Sb. o úschově peněz a jiných cenných 
hodnot (veřejnými) notáři (čím sa mysleli: vkladné knižky, cenné papiere, 
skvosty a cudzozemské peniaze) bol nanovo upravený postup pri prijíma-
ní depozít a úlohy Správneho výboru spojených verejnonotárskych komôr 
na Slovensku v Bratislave s tým spojené. Ten mal vydať podrobné predpisy 
o vedení depozitnej agendy a jednotný vzor knihy notárskych úschov. Pri-
slúchala mu tiež právomoc kontrolovať vedenie notárskych depozitov a ich 
riadnu úschovu.

Na Slovensku a Podkarpatskej Rusi bol v tom čase veľký nedostatok pô-
vodných a stále platných uhorských zákonov používaných v notárskej praxi, 
preložených do slovenčiny s použitím zodpovedajúcej právnej terminológie, 
ktorá tu v tom čase len vznikala.23

7.3.6 Penzijný pomocný fond verejných notárov
Jedným z posledných právnych predpisov, ktorý zasiahol do činnosti verej-
ných notárov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v období prvej republiky, 
bolo ustanovenie § 4 opatrenia Stáleho výboru Národného zhromaždenia 
Československej republiky č. 285/1938 Sb. zo dňa 16. novembra 1938, kto-
rým sa menia niektoré ustanovenia o notárskych komorách a notároch. Pod-
ľa neho bolo povolené uznášať sa valnému zhromaždeniu verejných notá-
rov o zaopatrení verejných notárov a kandidátov v invalidite a starobe, ako 
i vdov a sirôt po verejných notároch a kandidátoch a založiť za súhlasu mi-

 23 Záslužnú činnosť na tomto poli (okrem iných) vykonal aj Dr. Michal Slávik, verejný notár 
v Trenčíne, ktorý v roku 1920 preložil zák. čl. XVI/1894 o pozostalostnom pokračovaní. 
Jeho dielo malo pre verejných notárov nezastupiteľnú úlohu nielen preto, že podrobne ko-
mentovalo konanie o dedičstve, ale aj v tom, že jeho druhá časť nazvaná „Verejnonotárske 
veci“ obsahovala celý rad ďalších právnych predpisov používaných v praxi, ako aj výpočet 
26 rôznych úradných úkonov, ktorých vybavovaním mohol byť verejný notár poverený či 
už súdom alebo iným úradom, ako jeho výkonný orgán, prípadne mu vyplývali priamo 
zo zákona. Z nich možno spomenúť napr. výkon exekúcie, vykonanie dražby (licitácie), 
odhad nehnuteľnosti danej do dražby, uvedenie vydražiteľa do držby vydraženej nehnuteľ-
nosti, odňatie hotových peňazí dlžníkovi pri výkone exekúcie, uschovanie ručného zálohu, 
predaj zabavených pohľadávok, zápis vlastníckeho práva pre skutočného držiteľa. Ďalšie 
kompetencie verejného notára pozri v diele: SLÁVIK, M. Pozostalostné pokračovanie. 
Druhé doplnené vydanie. Myjava: Vlastným nákladom, 1931.
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nisterstva spravodlivosti invalidné a starobné zaopatrenie spôsobom donu-
covacím, a to zriadením vlastného poisťovacieho ústavu alebo hromadným 
pristúpením už k existujúcemu poisťovaciemu ústavu.

7.3.7  Osud verejných notárov na anektovanom území po prvej 
Viedenskej arbitráži

Dňa 6. októbra 1938 bola v Žiline vyhlásená autonómia Slovenska. Nariade-
nie autonómnej vlády z 18. októbra 1938 o dočasnej úprave verejného notár-
stva uverejnené v Úradných novinách pod č. 47 umožňovalo ministrovi pra-
vosúdia, ktorým bol v tom čase Ferdinand Ďurčanský, pozbaviť verejného 
notára úradu alebo ho preložiť zo služobných dôvodov na iné miesto. To, sa-
mozrejme, využil a už 24. októbra 1938 v obciach, ktoré mali pripadnúť Ma-
ďarsku, zriadil nové (resp. ďalšie) notárske miesta, na ktoré preložil viacerých 
verejných notárov s príkazom, že tam musia nastúpiť do 48 hodín. 

V dôsledku prvej Viedenskej arbitráže24 došlo k odstúpeniu časti územia 
Slovenska Maďarskému štátu. Českí úradníci po odchode z anektovaného 
územia mali odísť do Čiech. Židia na odchod z tohto územia potrebovali po-
volenie. Usmernenie činnosti verejných notárov pôsobiacich na odstúpenom 
území vykonal Správny výbor spojených verejnonotárskych komôr na Slo-
vensku v Bratislave obežníkom č. 454/1938 z 26. októbra 1938.25

Podľa výnosu ministerstva pravosúdia č. 5326/1939-1 z 1. marca 1939 bolo 
nariadené vyčiarknuť zo zoznamu tých verejných notárov, ktorí po Vieden-
skej arbitráži zostali na odstúpenom území a neevakuovali súčasne so štát-
nymi a inými verejnými úradmi. Vysvetľovalo sa to tak, že prejavili vôľu ostať 
na odstúpenom území a podrobiť sa všetkým právnym následkom z toho vy-
plývajúcim, teda aj právnym následkom s ohľadom na notárske povolanie. 
Zo zoznamu boli vyčiarknutí aj tí, ktorí síce nezostali na odstúpenom území 
a presťahovali sa na Slovensko, ale tu už nové verejné notárstvo nedostali. 

 24 Arbitráž sa konala na zámku Belveder vo Viedni 2. novembra 1938. Jej výsledkom bol do-
kument, ktorý nariaďoval Československu vzdať sa v prospech Maďarska južného územia 
Slovenska na línii Senec – Galanta – Vráble – Levice – Lučenec – Rimavská Sobota – Jel-
šava – Rožňava – Košice – Michaľany – Veľké Kapušany – Užhorod – Mukačevo (vrátane 
týchto miest) až po hranice s Rumunskom. Slovensko tak stratilo asi štvrtinu svojho úze-
mia. Ako akt medzinárodného násilia bola arbitráž právne neplatná a po skončení druhej 
svetovej vojny zrušená.

 25 Originál obežníka pozri: MIKL, M. Notárstvo na Slovensku 1874–1993. Bratislava: Notár-
ska komora Slovenskej republiky, 2012, s. 83.
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7.3.8  Verejní notári počas Slovenskej republiky 
v rokoch 1939 – 1945 

Dňa 14. marca 1939 vznikla Slovenská republika. V priebehu apríla 1939 
museli verejní notári podľa vládneho nariadenia č. 6 z 15. marca 1939 zložiť 
prísahu novej republike.26 

Vláda Slovenskej republiky od roku 1939 podľa ustanovenia § 44 zákona 
č. 185/1939 Sl. z. vydávala nariadenie s mocou zákona o dočasnej úprave ve-
rejného notárstva. To umožňovalo ministrovi pravosúdia počas branej po-
hotovosti štátu verejného notára pozbaviť úradu alebo ho preložiť na iné slu-
žobné miesto z dôvodu, že pre svoju činnosť nie je hodný dôvery potrebnej 
pri vykonávaní verejného notárstva.27 Posledné také nariadenie bolo vyda-
né ešte 20. októbra 1944. Okrem toho vládne nariadenie z 9. septembra 1941 
č. 198/1941 Sl.z., nazývané v tom čase aj židovským kódexom ustanovovalo, 
že Žid nesmel byť verejným notárom.28 

Možno by sa niekto domnieval, že krátko po vzniku Slovenskej republi-
ky mal jej snem iné starosti než zaoberať sa záležitosťami okolo verejných 
a obecných notárov. Opak je však pravdou. Už v prvom volebnom období 
a na jeho prvom zasadaní ako 17. bod v poradí prišiel na rad návrh zákona 
poslancov Magutha, Sidora, Čarnogurského, Tvrdého, Horniša, Germušku 

 26 Tú vykonali do rúk Dr. Viktora Dušeka, vtedajšieho predsedu Správneho výboru spoje-
ných verejnonotárskych komôr na Slovensku v Bratislave. O vykonaní prísahy sa vyhoto-
vila zápisnica, ktorá tvorila súčasť osobného spisu každého verejného notára. 

 27 Čo sa tým myslelo, je uvedené v dôvodovej správe k tomuto nariadeniu, kde sa uvádza, 
že sa ním poskytuje ministrovi spravodlivosti možnosť urobiť v radoch notárov potrebnú 
očistu i v zmysle zásad národného socializmu. To samo osebe už nepotrebuje ďalší komen-
tár. Postihnutý mal síce možnosť proti tomu podať rozklad, ten však nemal odkladný úči-
nok. V prípade, ak rozhodnutie nemohlo byť verejnému notárovi doručené pre dopravné 
alebo iné prekážky, uverejnilo sa v Úradných novinách s účinkami doručenia.

 28 Vo februári roku 1938 existovalo na Slovensku 76 notárskych úradov (z toho dva neboli 
obsadené) a na území Podkarpatskej Rusi 10 notárskych úradov (z toho tri neboli obsade-
né). Najviac verejných notárov bolo v Bratislave, a to traja, po dvaja v Galante, Komárne, 
Košiciach, Lučenci, Nitre, Nových Zámkoch, Prešove, Trnave, Žiline a Mukačeve. V ostat-
ných väčších slovenských mestách a na Podkarpatskej Rusi bol len jeden verejný notár. Po 
prvej Viedenskej arbitráži počet verejných notárov neustále klesal, až napokon 30. sep-
tembra 1943 dosiahol ich celkový počet 67. Tento úbytok bol spôsobený ako odstúpením 
časti územia Slovenska Maďarskému štátu, tak aj politickým a rasovým prenasledovaním 
verejných notárov. 
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a Suroviaka na vydanie zákona o overovaní podpisov stránok na súkrom-
ných listinách obecnými a obvodnými notármi.29 

7.3.9  Preverovanie verejných notárov z hľadiska štátno-občianskej 
a národnostnej spoľahlivosti po skončení druhej svetovej 
vojny

Krátko po skončení druhej svetovej vojny mal podľa „ústnej úpravy“ pove-
reníka Slovenskej národnej rady pre pravosúdie ním ustanovený vládny ko-
misár „verejnonotárskej komory“ Dr. Igor Beniač „previesť očistu“ v notár-
skom stave.30 Umožňovalo mu to pozbaviť verejného notára úradu, ak bol 
dôvodne podozrivý zo spáchania trestných činov podľa § 1 až 5 nariadenia 
č. 33/1945 Sb. n. SNR z 15. mája 1945. V dôsledku toho zostalo na Slovensku 
len 45 verejných notárov, lebo bývalou slovenskou vládou menovaní verej-
ní notári boli až na malé percento ihneď pozbavení úradu. Tí zostávajúci na 
základe rozhodnutia vládneho komisára z 19. júna 1945 č. 155/1945 zložili 
novú služobnú prísahu. 

Bezprostredné povojnové prevádzanie očisty v notárskom stave sa však 
v niektorých prípadoch javilo ako neprimerané. S objektívnym preverova-
ním činnosti verejných notárov v čase neslobody sa preto začalo odznovu 
v priebehu roku 1946 v postupe podľa § 1 nariadenia 62/1946 Sb. n. SNR.

Každému verejnému notárovi bola uložená povinnosť predložiť Verej-
nonotárskej komore v Bratislave dotazník o osobných pomeroch na ziste-
nie štátnej, občianskej a národnej spoľahlivosti. Ak dotazník nevyplnil a ne-

 29 Obecní, obvodní a mestskí notári v bývalom Uhorsku a na Slovensku až do oslobodenia 
roku 1945 hrali významnú úlohu v obecnej samospráve. S verejnými notármi okrem po-
menovania nemali nič spoločné. Slúžili ako pomocníci obecných orgánov pri vybavovaní 
obecnej agendy a boli poradným aj výkonným orgánom obce. Zákonom č. 211/1920 Sb. 
o obecných a obvodných notároch na Slovensku bol dovtedy súkromný úrad obecného 
notára zoštátnený. Obecného notára menoval minister vnútra, ktorý určil aj počet notárov 
v každej obci alebo v každom obvode a ich úradné sídlo. Podriadení boli hlavnému slúž-
nemu. Obecný notár viedol obecnú agendu, vybavoval všetky písomné práce v obecnom 
živote a bol za ich vybavovanie aj zodpovedný. Zúčastňoval sa na schôdzach obecného 
zastupiteľstva, na radách a komisiách a mal právo veta proti opatreniam starostu, obecného 
predstavenstva alebo zastupiteľstva. Jeho veto mohol zrušiť len hlavný slúžny. Bol matri-
károm, spolupôsobil pri zostavovaní pozemkového a domového katastra, robil prípravné 
práce na vymeriavanie daní a plnil aj ďalšie úlohy. 

 30 Podľa stenografického zápisu o priebehu 18. zasadnutia pléna SNR konaného 14. mája 
1946 v Bratislave o tejto „ústnej úprave“ informoval člen SNR Dr. Ladislav Nádaši pri pre-
rokovávaní návrhu povereníka pre pravosúdie na vydanie nariadenia o niektorých opatre-
niach v odbore verejného notárstva.
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podal, bol povereníkom pre pravosúdie pozbavený úradu podľa § 1 ods. 1 
písm. c) nariadenia 62/1946 Sb.n. SNR. Podanie dotazníka so zamlčanými 
skutočnosťami alebo s nepravdivými údajmi sa trestalo podľa § 16 č. 1 naria-
denia č. 99/1945 Sb. n. SNR. Preverení notári skladali počas mája 1946 ten-
toraz už do rúk Dr. Vladimíra Pivku, predsedu Správneho výboru spojených 
verejnonotárskych komôr na Slovensku v Bratislave novú prísahu. 

7.4  Notárstvo za komunistického režimu 
Ústava Československej republiky, známa ako Ústava 9. mája, z roku 1948 
deklarovala „víťazstvo robotníckej triedy“ vo februári 1948 a defi novala Čes-
koslovenskú republiku ako „ľudovodemokratický štát“. Ale už pred jej prija-
tím sa zjavili snahy o absolútnu likvidáciu notárstva a rozdelenie jeho agendy 
medzi súdy a advokáciu. Na jar roku 1948 bola Národnému zhromaždeniu 
predložená osnova zákona, ktorým mala byť v Československej republi-
ke v čo najkratšom čase úplne zrušená inštitúcia notárstva. Keď sa to do-
počuli notári v Prahe a Brne, vypracovali memorandum, v ktorom podrob-
ne opísali, akú pozitívnu úlohu má notárstvo v spoločnosti.31 Memorandum 
odovzdali prostredníctvom brata jedného z notárov do rúk predsedu vlády 
Antonína Zápotockého, ktorý osnovu zrušovacieho zákona potom stiahol 
z programu rokovania Národného zhromaždenia.32

7.4.1 Zákon o notárstve z roku 1949
Aj keď sa podarilo na poslednú chvíľu zabrániť likvidácii notárstva, jeho nová 
úprava sa predsa len uskutočnila. Zákon o notárstve začalo prerokovávať Ná-
rodné zhromaždenie dňa 14. júla 1949. Prijatý zákon č. 201/1949 Sb. o no-
társtve mal 50 paragrafov a bol v podstate len rámcový. Na jeho vykonanie 
vydalo ministerstvo spravodlivosti nariadenie č. 202/1949 Sb. s účinnosťou 
od 21. augusta 1949. Týmito právnymi predpismi bol na Slovensku po 75 ro-

 31 Svoju argumentáciu podporili aj tým, že zo všetkých „socialistických“ štátov bolo notárstvo 
zrušené len v Juhoslávii, kde vtedy vládol Josip Broz Tito. S ním sa v tom čase zle rozišli 
ostatné „socialistické“ štáty, ktoré na rozdiel od neho notárstvo nezrušili.

 32 Pozri: HANUŠ, Š. Jak moravští notáři zachraňovali instituci notářství. In Ad Notam, 1995, 
č. 1, s. 17.
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koch zrušený zák. čl. XXXV/1874 o kráľovských verejných notároch v znení 
zák. čl. VII/1886 s výnimkou § 21 až 23 zák. čl. VII/1886.33

Notárske komory, resp. Správny výbor spojených verejnonotárskych ko-
môr na Slovensku v Bratislave bol nahradený Ústredným notárskym zborom 
v Prahe a Krajskými notárskymi zbormi, ktoré však počas jeho účinnosti (od 
21. augusta 1949 do 31. decembra 1951) neboli nikdy ustanovené. Ich úlo-
hu po celý čas plnili správne komisie zriadené ministrom spravodlivosti. Na 
odstránenie duplicity názvov bol tentoraz už nekompromisne aj pre sloven-
ských verejných notárov zavedený úradný titul notár. Podľa § 13 ods. 1 zák. 
č. 201/1949 Zb. notár zúčtovával a odvádzal platy prijaté pri prevádzke no-
társtva krajskému zboru, ktorý z nich periodicky rozdeľoval notárom odme-
ny, pričom mal prihliadať k prácam, ktoré vykonali. Krajský zbor hradil svoje 
náklady z platov, ktoré notári zúčtovali.

Týmto zákonom však ešte nenastalo priame zoštátnenie notárstva. Išlo len 
o akýsi hybrid medzi pôvodným slobodným notárstvom a neskorším štát-
nym notárstvom.

7.4.2  Zoštátnenie notárstva ako „nenápadnej bašty kapitalizmu“ 
v roku 1951 

Ústava Československej republiky z 9. mája 1948 síce deklarovala v § 158 
ods. 2 nedotknuteľnosť osobného majetku, z čoho potom vychádzal aj tzv. 
stredný občiansky zákonník (zák. č. 141/1950 Sb.) v ustanoveniach § 509 až 
561 o dedičskom práve. V dôvodovej správe k nemu sa však konštatovalo, že 
dedičské právo „už nebude nástrojom vykorisťovania človeka človekom“. To 
sa chápalo tak, že právne predpisy ako súčasť nadstavby majú formovať eko-
nomickú základňu politicky žiaducim smerom. Funkciou dedičského práva 
mala byť teda taká úprava prechodu predmetov súkromného vlastníctva na 
dediča, ktorá by prispievala k uskutočňovaniu všeobecnej línie zatlačovania 
a obmedzovania súkromného vlastníctva. V dôsledku takto chápaného poli-
tického a ekonomického významu dedičského práva štát nemohol ponechať 
svojim občanom, aby sami uvádzali do života hmotnoprávne ustanovenia 
dedičského práva, čo predtým za určitých podmienok možné bolo. Požia-

 33 Tieto ustanovenia sa týkali právnych úkonov, ktoré k svojej platnosti vyžadovali formu 
verejnej listiny. Ustanovenie § 22 písm. a) týkajúce sa zmlúv medzi manželmi bolo zrušené 
zákonom č. 266/1949 Sb. zo dňa 7. decembra 1949 o dočasných zmenách v niektorých 
občianskych veciach právnych a ustanovenia § 21 až 23 zrušil § 568 ods. 1 Občianskeho 
zákonníka z roku 1951 (zák. č. 141/1950 Zb.)
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davka, aby sa usporiadanie majetkových pomerov zomretého uskutočňovalo 
za spolupôsobenia a pod vedením štátneho orgánu, našla svoj výraz v záko-
ne o štátnom notárstve. Pri jeho prerokovávaní v Národnom zhromaždení 
si spravodajca poslanec Dr. Kučera nebral pred ústa žiadne servítky a hneď 
na úvod o doterajšom notárstve vyhlásil, že „přijetím zákona padne defi ni-
tivně jedna z nenápadných sice, ale velmi důležitých bašt kapitalismu“. Zákon 
č. 116/1951 Sb. o štátnom notárstve z 20. decembra 1951 spolu s vykonáva-
cím nariadením ministra spravodlivosti č. 117/1951 Sb. Potom nadobudol 
účinnosť 1. januára 1952.34 

Notárstvo prestalo byť slobodným povolaním, stalo sa štátnym úradom 
a všetci pracovníci na štátnych notárstvach zamestnancami štátu. Štátne no-
társtva boli zriadené pre obvod okresného súdu, a to v jeho sídle. Doterajších 
notárov (ich zástupcov a správcov notárstva), ktorých úrad neskončil inak, 
mal minister spravodlivosti prevziať najneskôr 31. decembra 1951 do štátnej 
služby a použiť ich na štátnych notárstvach alebo inak v justičnej službe. 

Dňa 1. januára 1955 nadobudol účinnosť zák. č. 52/1954 Zb. o rozšírení 
pôsobnosti štátneho notárstva. Podľa ustanovenia § 2 tohto zákona „notár-
stvo vykonáva konanie o prejednaní dedičstva“. Priznaním tejto výhradnej 
právomoci bola vylúčená dvojkoľajnosť medzi súdmi prvej stolice a notár-
stvom. Tento zákon sa teda vrátil k rozdeleniu agendy štátneho notárstva 
na dva základné typy, a to činnosť rozhodovaciu a činnosť listinnú. V rámci 
týchto zákonných úprav sa podarilo zachovať klasickú notársku činnosť, pre-
dovšetkým spisovanie notárskych zápisníc a osvedčovaciu činnosť.

7.4.3  Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred 
štátnym notárstvom (Notársky poriadok)

Posledná, ale zásadná zmena v úprave štátneho notárstva pred rokom 1989 sa 
vykonala podľa uznesenia Ústredného výboru Komunistickej strany Česko-
slovenska z 8. decembra 1960 o ďalšom upevňovaní socialistickej zákonnos-
ti a zľudovení súdnictva a podľa uznesenia XII. zjazdu tejto strany. Uvedené 
politické dokumenty sa realizovali v odbore občianskoprávnych vzťahov no-
vými občianskoprávnymi kódexmi a procesnoprávnymi predpismi, okrem 
iných aj novým notárskym poriadkom.

 34 Z hľadiska dejín notárstva ide zaiste o unikátny jav, keď v jednom štáte za vlády jednej a tej 
istej strany boli v rozmedzí ani nie troch rokov prijaté dva v podstate úplne odlišné zákony 
o notárstve.
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Zákon č. 95/1963 Zb. zo 4. decembra 1963 o štátnom notárstve a o konaní 
pred štátnym notárstvom (Notársky poriadok) nadobudol účinnosť 1. aprí-
la 1964. 

Úlohy štátneho notárstva sa podľa neho členili do dvoch skupín, a to na:
 1. činnosť rozhodovaciu, medzi ktorú patrilo: konanie o dedičstve, o re-

gistrácii právnych úkonov, o umorovaní listín, o úschovách a o výkone 
rozhodnutia predajom nehnuteľností; podľa osobitných predpisov vy-
rubovanie notárskych poplatkov;

 2. činnosť ostatnú, medzi ktorú patrilo spisovanie notárskych zápisníc 
o právnych úkonoch a iných písomností, osvedčovanie právne význam-
ných skutočností, prijímanie listín a peňazí do úschovy, mali v úscho-
ve pozemkové a železničné knihy a spolupôsobí pri evidencii nehnuteľ-
ností. 

V súvislosti s ďalšími zmenami Občianskeho zákonníka a Zákona o rodi-
ne platnými od roku 1983 došlo k zmenám aj v Notárskom poriadku. Zme-
ny sa dotýkali viacerých oblastí. Najpodstatnejšie sa prejavili v oblasti kona-
nia o dedičstve. Po novom o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov rozhodovalo samo štátne notárstvo. Odpadlo prerušenie konania 
a odkázanie účastníkov na súdne konanie podľa § 18 Notárskeho poriadku 
v prípade, ak niektorý z nich nesúhlasil s určením, ktoré veci z bezpodielo-
vého spoluvlastníctva, prípadne aká ich časť patria do dedičstva. Ďalej sa od-
stránila fázovitosť, a tým aj zdĺhavosť dedičského konania umožnením vydať 
(kumulovať) rozhodnutie o určení všeobecnej ceny majetku poručiteľa, výš-
ky dlhov a čistej hodnoty dedičstva spolu s konečným rozhodnutím vo veci. 
Novela tiež umožnila, aby v konaní o dedičstve mohol byť maloletému účast-
níkovi ustanovený tzv. kolízny opatrovník aj občan (dovtedy to mohol byť 
len národný výbor).

Zmeny nastali aj v registračnom konaní, najmä pokiaľ išlo o povinnos-
ti účastníkov konania dokázať skutočnosti rozhodné na posúdenie platnosti 
alebo účinnosti zmluvy, najmä dokázanie oprávnenia nakladať s nehnuteľ-
nosťou, predložiť potrebné rozhodnutia, súhlasy a pod. Upustilo sa od vyža-
dovania stanoviska národného výboru k prevodu nehnuteľností, ktoré bolo 
v podstate aj tak len formálne a nemalo žiadny praktický význam. Zákon 
č. 95/1963 Zb. bol v úplnom znení uverejnený pod č. 72/1983 Zb. Jeho účin-
nosť trvala celkom 29 rokov.
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7.5   Konštituovanie notárstva ako slobodného 
povolania po roku 1989

Necelý mesiac po novembrových udalostiach sa 12. decembra 1989 štátni 
notári a pracovníci Štátneho notárstva v Martine obrátili na všetky štátne no-
társtva vo vtedajšej Slovenskej socialistickej republike s výzvou, aby podpo-
rili ich iniciatívu dosiahnuť samostatné a rovnoprávne postavenie štátnych 
notárstiev v systéme justičných orgánov. K tejto výzve sa do 5. januára 1990 
pripojilo celkom 143 pracovníkov štátnych notárstiev. Niektorí z nich pripo-
jili aj vlastné požiadavky, resp. výzvu podpísali s výhradou k určitému bodu. 
Výzvu podporil aj vtedajší minister spravodlivosti Ladislav Košťa35 a Ne-
závislé združenie sudcov a pracovníkov Krajského súdu v Banskej Bystri-
ci – osobitne odvolací senát súdu pre veci štátnych notárstiev. Vedúci štátni 
notári Západoslovenského kraja na svojej pracovnej porade konanej 13. de-
cembra 1989 prijali podobné vyhlásenie. Štátne notárstvo v Martine sa o tom 
dozvedelo od Štátneho notárstva v Galante listom z 18. decembra 1989. Všet-
ky tieto požiadavky a ohlasy potom Štátne notárstvo v Martine zosumarizo-
valo a predložilo ministrovi spravodlivosti so žiadosťou, aby boli zohľadnené 
pri príprave novej ústavy a novelizácii Notárskeho poriadku. 

7.5.1 Situácia na štátnych notárstvach v roku 1990
Počas roku 1990 sa však pohľad štátnych notárov na ich ďalšiu existenciu za-
čal rapídne meniť. Spôsobil to predovšetkým obrovský nárast agendy, s ním 
spojené enormné zaťaženie všetkých jeho pracovníkov a neschopnosť či skôr 
neochota justičnej správy túto situáciu personálne a materiálne riešiť.36 

 35 Doc. JUDr. Ladislav Košťa, CSc., minister spravodlivosti v rokoch 1989 až 1991.
 36 Pomery na vtedajších štátnych notárstvach výstižne opísal poslanec Oszkár Világi vo Fede-

rálnom zhromaždení ČSFR 24. apríla 1992 pri prerokovávaní zákona o zápisoch vlastníc-
kych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, keď – okrem iného – povedal: „Stav štátnych 
notárstiev je taký, že od roku 1989 a od tej doby, keď sme začínali prijímať všetky reštitučné 
zákony alebo tie zákony, ktoré dávajú možnosť obrátiť sa na štátne orgány a iné právnické 
osoby a žiadať navrátenie nehnuteľností, hlavne zákon o pôde, že tieto zákony zavaľujú štátne 
notárstva obrovskou prácou a v tom návale vecí štátne notárstva stoja bezmocne. Koncepcia, 
že štátne notárstvo sa musí oddeliť od štátu, je známa už dlhšiu dobu, ministerstvá spra-
vodlivosti jednotlivých republík pristupujú k štátnym notárstvam tak, že rátajú s tým, že sa 
oddelia, to znamená, že už neprijímajú štátnych notárov. Ďalší rozvoj štátnych notárstiev je, 
hlavne pokiaľ ide o výpočtovú techniku a vybavenie inými pomôckami, zastavený, to zname-
ná, že štátni notári pracujú v ťažkých podmienkach, v akých pracovali pred rokom 1989, ale 
majú priebežne 15-krát viac práce, ako mali predtým.“
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7.5.2  Hľadanie vlastných východísk k naplneniu idey slobodného 
notárstva na Slovensku

S ohľadom na neúnosnú situáciu v zaťažení štátnych notárstiev, ktorá vznikla 
počas roku 1990 sa štátni notári podujali vziať rozhodovanie o svojich zále-
žitostiach do vlastných rúk a vymaniť sa z roky trvajúceho, nie príliš dôstoj-
ného postavenia v hierarchii justičných orgánov. V tej súvislosti bola čoraz 
nástojčivejšie zdôrazňovaná myšlienka, že východiskom z tejto situácie je 
príprava a prijatie nového zákona o notároch, ktorým sa doterajšie štátne 
notárstva zrušia a notárstvo sa stane slobodným povolaním. 

Spojencom, na ktorého sa mohla iniciatívna skupina štátnych notárov pri 
presadzovaní tejto myšlienky spoľahnúť, bolo predovšetkým ministerstvo 
spravodlivosti.37 Jednu z prvotných predstáv o existencii a činnosti notár-
stva v slobodnom svete získali zástupcovia slovenského ministerstva spra-
vodlivosti 27. a 28. marca 1990 na rokovaniach s predstaviteľmi najvyšších 
úradov dohliadajúcich a usmerňujúcich činnosť notárstiev v Rakúsku, ktoré 
sa uskutočnili v Bratislave a vo Viedni. Zástupcovia Rakúskej notárskej ko-
mory na nich zástupcom ministerstva spravodlivosti veľmi podrobne objas-
nili zásadné princípy činnosti notárstva latinského typu38 a konkretizovali 
ich na existujúcom rakúskom modeli.39

Delegácia ministerstva spravodlivosti sa pod vedením Ladislava Košťu 
v dňoch 14. až 17. novembra 1990 zúčastnila na rokovaní druhého notár-
skeho kolokvia v Kesthely v Maďarskej republike. V rámci rokovania „pri 
okrúhlom stole“ prezident Medzinárodnej únie latinského notárstva (Union 
internationale du notariat, v skratke U.I.N.L.) pán Gilles Demers z Kanady 
zdôraznil, že bez reformy notárstva sa nemôžu v bývalých socialistických 
štátoch uskutočniť ekonomické zmeny. Minister Ladislav Košťa na kolokviu 

 37 Hlavným zástancom slobodného notárstva, alebo ako sa vtedy hovorilo „privatizácie“, bol 
sám minister spravodlivosti Ladislav Košťa, ďalej riaditeľ odboru justičnej správy minis-
terstva spravodlivosti JUDr. Zoltán Farkaš a pracovníci oddelenia súdneho a notárskeho 
dohľadu JUDr. Miroslav Kováč a JUDr. Emil Francisci. Išlo o veľmi vítanú podporu, lebo – 
a to treba otvorene povedať – ani všetci štátni notári neboli v tom čase bezvýhradnými 
prívržencami privatizácie.

 38 K historickým východiskám vzniku notárstva latinského typu pozri: BRTKO, R., KOVÁ-
ČIKOVÁ, J. Notárstvo latinského typu v historickoprávnej a komparatívnej perspektíve. In 
Notárstvo a iné právnické profesie v historickom vývoji. Praha: Leges (v tlači).

 39 Ako pri rokovaniach uviedli, podobné rozhovory viedli so zástupcami Nemecka (NDR), 
Maďarska, Poľska, Slovinska a Chorvátska pričom všade zistili nielen to, že ústredné orgá-
ny týchto republík považujú otázku privatizácie notárstiev za jediný možný spôsob napre-
dovania, ale napr. v Maďarsku už aj za skutočnosť.
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podporil myšlienku privatizácie notárstva a výhľadovo vyšiel v ústrety zorga-
nizovaniu podobného stretnutia na Slovensku.40

Podobne uvažovali aj kolegovia v Českej republike. Po zasadnutí, ktoré 
sa konalo 10. až 14. septembra 1990 v Javorníku u Benešova za účasti slo-
venskej delegácie (JUDr. Miloslav Kováč, JUDr. Marian Mikl), bolo možné 
konštatovať, že v obidvoch republikách už defi nitívne prevládol názor, podľa 
ktorého notárske povolanie je potrebné koncipovať ako slobodné právnické 
povolanie. 

7.5.3  Vznik Notárskej komory Slovenska ako občianskeho 
združenia 

Aby bolo možné myšlienku privatizácie notárstva realizovať, bolo potrebné 
do prípravy zásad nového zákona zapojiť čo najširší okruh štátnych notárov. 
V dňoch 21. a 22. novembra 1990 v rámci celorepublikovej porady vedúcich 
štátnych notárov v Trenčianskych Tepliciach prebiehalo rokovanie iniciatív-
nej skupiny štátnych notárov. Tu sa rozhodlo o ustanovení záujmovej orga-
nizácie združujúcej štátnych notárov a súčasne sa prerokoval aj návrh jej sta-
nov ako občianskeho združenia.

Takáto organizácia vznikla 11. januára 1991 pod názvom Notárska ko-
mora Slovenska. V ten deň sa v budove Ministerstva spravodlivosti Sloven-
skej republiky v Bratislave za účasti ministra spravodlivosti Ladislava Košťu, 
predsedu Ústřední notářské komory Českej republiky JUDr. Miloslava Jin-
dřicha, 186 štátnych notárov a 3 notárskych čakateľov uskutočnila jej zakla-
dajúca konferencia. Konferencia schválila stanovy, prijala deklaráciu ustano-
vujúcej konferencie a zvolila jedenásťčlenné prezídium.41 

 40 Okrem toho slovenskí notári mali pri hľadaní možných ciest presadzovania privatizácie 
veľkú podporu nielen od samotnej U.I.N.L., ale aj Rakúskej notárskej komory, ktorú v tom 
čase reprezentovali minister spravodlivosti Dr. Nikolaus Michalek, bývalý notár a a pre-
zident Rakúskej notárskej komory, Dr. Georg Weissman, prezident Rakúskej notárskej 
komory, Dr. Klaus Woschnack, viceprezident Rakúskej notárskej komory a Uwe Kirschner, 
prezident Rakúskej notárskej akadémie.

 41 Po formálnej stránke bola komora občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb., 
pričom jej stanovy zaregistrovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8. februára 
1991 pod č. VVS/1-900/90-3461. Spočiatku mala svoje sídlo na Ministerstve spravodlivosti 
SR v Bratislave, ale už v druhej polovici roku 1991 bol v Martine na vtedajšej Ul. Oslobodi-
teľov č. 50 (dnes Ul. M. R. Štefánika) zriadený stály sekretariát prezídia. Sem sa presunula 
celá administratívna agenda a tu sa konali aj zasadnutia prezídia.
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7.5.4 Príprava nového zákona o notároch
Prvoradou úlohou Notárskej komory Slovenska bolo dosiahnuť zrušenie 
štátnych notárstiev a prijať nový zákon o notároch a notárskej činnosti. Pre-
tože začatie prác na príprave zákonov umožňujúcich privatizáciu notárstiev 
sa na kompetentných miestach neustále odkladalo Prezídium Notárskej ko-
mory Slovenska na svojom zasadnutí v Martine v dňoch 14. a 15. februára 
1991 prijalo memorandum, v ktorom vyzvalo príslušné štátne orgány k ne-
odkladnému riešeniu tejto otázky.42 Na slovenské memorandum reagoval iba 
vtedajší predseda vlády ČSFR Marián Čalfa s tým, že sa predpokladá najne-
skôr do jedného roka vytvoriť zákonnú úpravu postavenia a činnosti notá-
rov. To však bolo v príkrom rozpore s tým, čo prinieslo následné rokovanie 
na Úrade predsedníctva vlády ČSFR, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla 1991 
v prítomnosti podpredsedu Pavla Rycheckého. Ten zástupcom českých a slo-
venských notárov oznámil, že notárstva bude možné privatizovať až v súvis-
losti s kodifi káciou občianskoprávnych kódexov, čo sa podľa jeho vyjadrenia 
malo uskutočniť najskôr v roku 1995. Požiadavku notárov, aby už pripravo-
vané čiastkové zmeny týchto kódexov s účinnosťou 1. januára 1992 obsaho-
vali také ustanovenia, ktoré by do budúcnosti nebránili reprivatizácii neak-
ceptoval s tým, že legislatívne práce boli už ukončené.

Táto situácia bola podnetom k tomu, že v druhej polovici roku 1991 sa zin-
tenzívnilo hľadanie nových možností na dosiahnutie sledovaného cieľa. Me-
dzi rozhodujúce podujatia na tejto ceste patrili predovšetkým porady kona-
né 27. a 28. júna 1991 v Trenčianskych Tepliciach, na ktorých sa zúčastňovali 
zástupcovia oboch ministerstiev spravodlivosti, notárskych komôr, zástup-
covia geodetických a kartografi ckých úradov oboch republík, ako aj právnic-
kého ústavu ministerstva spravodlivosti. Tu sa defi nitívne rozhodlo, že práv-
ne predpisy potrebné na reprivatizáciu treba pripraviť do konca roku 1991. 
Súčasne sa dohodla základná koncepcia a organizácia ďalšieho  postupu. 

Podľa určeného harmonogramu prác Notárska komora Slovenska predlo-
žila do 15. augusta 1991 Ministerstvu spravodlivosti SR návrh zásad zákona 
o notároch spôsobilý na pripomienkové konanie a začala spracovávať jeho 
paragrafované znenie. Aby sa práce urýchlili, Notárska komora Slovenska 
navrhla novovymenovanému ministrovi spravodlivosti Mariánovi Poslucho-

 42 Podobné memorandum prijala 5. marca 1991 aj Ústřední notářská komora České repub-
liky.
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vi,43 aby tento návrh zásad zákona predložil na pripomienkové konanie ob-
vyklým legislatívnym postupom. 

V dňoch 30. 9. až 2. 10. 1991 sa konala významná medzirezortná porada 
na ministerstve spravodlivosti v Prahe za účasti prezidenta Notárskej komo-
ry Slovenska JUDr. Jozefa Opatovského. Na tejto porade sa okrem zástupcov 
notárskych komôr z oboch republík zúčastnili aj zástupcovia republikových 
ministerstiev spravodlivosti, ministerstiev fi nancií, úradov geodézie a karto-
grafi e a legislatívneho odboru vlády ČSFR. Jej hlavnou náplňou bola príprava 
právnych noriem na federálnej úrovni, súvisiaca so zrušením štátnych notár-
stiev. V tej súvislosti sa uvažovalo aj o tzv. katastrofi ckom scenári pre prípad, 
že by sa do novely Občianskeho zákonníka nepodarilo zapracovať ustanove-
nia umožňujúce prechod štátnych notárov na slobodné povolanie. Na túto 
eventualitu bol pripravený návrh samostatného zákona o zrušení štátneho 
notárstva s predpokladaným dňom účinnosti 1. júla 1992. Tento scenár sa 
našťastie nekonal. 

Koncom roka 1991 štátni notári netrpezlivo očakávali výsledok hlasova-
nia Federálneho zhromaždenia ČSFR o vládnych návrhoch zákonov, ktorý-
mi sa menil, doplňoval a upravoval Občiansky zákonník, Občiansky súd-
ny poriadok a Notársky poriadok. Po skončení jeho zasadnutia boli nútení 
s poľutovaním konštatovať, že prijaté novely ani v najmenšom neakceptova-
li rad zásadných pripomienok uplatnených obomi národnými notárskymi 
komorami či už z hľadiska rešpektovania Listiny základných práv a slobôd 
v činnosti štátnych notárstiev, alebo z hľadiska potrieb modernej organizá-
cie notárstva. Práve naopak – novely konzervovali notárstvo ako štátny or-
gán a nástroj minulej politickej moci vytvorenej po roku 1952, pričom nove-
la Notárskeho poriadku (zákon č. 519/1991 Zb.) len kozmeticky upravovala 
pôvodný zákon a nezohľadňovala (na rozdiel od iných reformných štátov, 
napr. Maďarska a Poľska), že navrátenie identity notárstvu je jednou z čiast-
kových podmienok premeny nášho právneho poriadku stanoveného Radou 
Európy. 

Na zasadnutí Prezídia Notárskej komory Slovenska 17. a 18. októbra 1991 
bola odsúhlasená prvá pracovná verzia paragrafovaného znenia zákona o no-
tároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v zmysle schválených zásad 
a jednotliví členovia prezídia mali do konca roku 1992 vypracovať organizač-
ný, kancelársky, disciplinárny a volebný poriadok. 6. januára 1992 sa u pod-
predsedu vlády ČSFR Pavla Rycheckého konala pracovná porada o právnej 
 43 Doc. JUDr. Marián Posluch, CSc., minister spravodlivosti Slovenskej republiky v rokoch 

1991 a 1992.
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úprave nehnuteľností. Z nej vyplynula úloha predložiť do 15. februára 1992 
federálnej vláde návrhy zákonov o zrušení štátneho notárstva, novelu Ob-
čianskeho súdneho poriadku ohľadne súdneho komisariátu a zákon o práv-
nych vzťahoch k nehnuteľnostiam. Tento krátky termín bol určený z toho 
dôvodu, že návrhy museli byť predložené do Federálneho zhromaždenia naj-
neskôr do 3. marca 1992, aby sa nimi plénum mohlo zaoberať ešte na svojom 
poslednom zasadnutí 24. apríla 1992. 

Na II. konferencii Notárskej komory Slovenska, ktorá sa konala 16. ja-
nuára 1992 v budove Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky za 
účasti 175 štátnych notárov, notárskych čakateľov, čestných členov a počet-
ných hostí, sa prítomní z vystúpenia námestníka ministra spravodlivosti 
JUDr. Haralda Stiff ela dozvedeli, že v súčinnosti s nami bol vypracovaný re-
publikový návrh zákona o notároch, ktorý vo februári bude predložený vláde 
Slovenskej republiky. V dôsledku toho konferencia uložila prezídiu pokračo-
vať v legislatívnych a ostatných prácach súvisiacich s reprivatizáciou notár-
stiev. 

V dňoch 2. až 4. februára 1992 sa v Prahe za účasti zástupcov národných 
notárskych organizácií uskutočnilo rokovanie zástupcov U.I.N.L.44 s predsta-
viteľmi Ministerstva spravodlivosti ČR, Najvyššieho súdu ČSFR, Predsedníc-
tva ČNR, ústavnoprávneho výboru vtedajšieho Federálneho zhromaždenia, 
ako aj s podpredsedom vlády Pavlom Rycheckým. Začiatkom roku 1992 sa 
ministrom spravodlivosti SR stal Ivan Šimko.45 13. marca 1992 prijal zástup-
cov Notárskej komory Slovenska, ktorí mu – okrem iného – tlmočili žiadosti 
štátnych notárov o ich materiálne a priestorové zabezpečenie po privatizácii, 
najmä o možnosť prenájmu v tom čase užívaných nebytových priestorov bý-
valých štátnych notárstiev na dobu dvoch rokov s tým, aby o tom minister 
rozhodol interným predpisom. Pán minister síce prisľúbil túto vec riešiť, ale 
až po schválení príslušných zákonov o notárstve. Dnes sa zdá táto požiadav-
 44 Delegáciu U.I.N.L. viedol jej vtedajší prezident Gilles Demers z Kanady a jej členmi boli 

Paul Chardon, viceprezident pre Európu, Jesus Led Capaz, prezident C.A.E.M., André 
Schwachtgen, budúci prezident U.I.N.L. a Dr. Uwe Kirschner, prezident Rakúskej notárskej 
akadémie. Delegáciu okrem iných prijali predsedovia ústavnoprávnych výborov Federál-
neho zhromaždenia, predsedovia oboch Najvyšších súdov, podpredseda federálnej vlády 
a podpredseda federálneho ministerstva financií. Pri tej príležitosti delegácia objasňovala 
ústavným činiteľom systém fungovania slobodného notárstva vo svete a zisťovala možnosti 
a predpoklady zavedenia takého systému u nás. Súčasne na rokovaniach podporila úsilie 
oboch národných notárskych organizácií o konštituovanie slobodného notárskeho stavu 
v ČSFR, čím veľmi podporila zdarné prijatie príslušných zákonov týkajúcich sa reprivati-
zácie notárstva už v tom čase predložených federálnej vláde. 

 45 JUDr. Ing. Ivan Šimko, minister spravodlivosti Slovenskej republiky v roku 1992.
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ka už ako úsmevná, no v tom čase si málokto zo štátnych notárov vedel pred-
staviť svoje budúce fungovanie v iných ako doterajších priestoroch. 

7.5.5  Prijatie zákona o zrušení štátneho notárstva a zákona 
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Dňa 2. apríla 1992 Ústavnoprávny výbor Federálneho zhromaždenia prero-
koval návrhy vládnych zákonov o zápise vlastníckych a iných vecných práv 
k nehnuteľnostiam, zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník 
a rušia sa štátne notárstva, ako aj zákona, ktorým sa dopĺňa občiansky súdny 
poriadok a odporučil ich prerokovanie a schválenie na aprílovom plenárnom 
zasadnutí Federálneho zhromaždenia s navrhovanou účinnosťou od 1. sep-
tembra 1992. 

Dlho očakávaný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník 
a ruší zákon o štátnom notárstve, začalo prerokovávať Federálne zhromaž-
denie ČSFR v piatok 24. apríla 1992. Spolu s ním sa prerokovávala aj pred-
loha zákona o vytvorení novej koncepcie evidencie nehnuteľností. Federálne 
zhromaždenie však ani o jednej predlohe nehlasovalo, pretože poslankyňa 
Edita Bellušová informovala, že poslanci z Hnutia za demokratické Sloven-
sko, Slovenskej národnej strany a Strany demokratickej ľavice sa nezúčast-
nia na hlasovaní, a to nielen teraz, ale ani v ďalších dňoch tejto spoločnej 
schôdze. Ako dôvod uviedla, že pri hlasovaní nemal byť uplatnený zákaz ma-
jorizácie. Obštrukčný postoj poslancov vtedajšej slovenskej opozície spôso-
bil, že slovenská časť Snemovne národov nebola uznášaniaschopná. 

Spoločná schôdza snemovní potom pokračovala v utorok 28. apríla 1992. 
Vďaka vtedajšiemu poslancovi Oszkarovi Világimu, ako aj nesmiernemu úsi-
liu a intervenciám slovenských štátnych notárov u príslušných poslancov sa 
podarilo tento obštrukčný postoj časti slovenskej opozície zlomiť. Zákon 
o zrušení štátneho notárstva, ako aj ďalšie s tým súvisiace zákony tak uzreli 
svetlo sveta poobede 28. apríla 1992 na poslednom zasadaní vtedajšieho Fe-
derálneho zhromaždenia. Ich účinnosť bola stanovená na 1. január 1993. 

Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poria-
dok) prijala Slovenská národná rada 6. mája 1992. Jeho účinnosť bola stano-
vená na 1. januára 1993. 

Podľa ôsmej časti Notárskeho poriadku notárom sa stal ten, kto bol vo 
funkcii štátneho notára ku dňu zrušenia štátnych notárstiev a požiadal mi-
nistra spravodlivosti v lehote do 30 dní od jeho účinnosti o vymenovanie za 
notára. Takéto žiadosti hromadne pre štátnych notárov vypracovala Notár-
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ska komora Slovenska a predložila ich 4. januára 1993 ministerke spravodli-
vosti Kataríne Tóthovej46 spolu s dekrétmi na vymenovanie jednotlivých no-
tárov do sídiel súdov prvého stupňa. Ministerka tieto dekréty neakceptovala 
s odôvodnením, že majú formálne nedostatky. O vytýkaných formálnych 
nedostatkoch by bolo síce možné akademicky polemizovať, no z dnešného 
pohľadu to už nemá žiadny význam. V tom čase to však bola rozhodujúca 
vec, lebo všetkých 182 pripravených menovacích dekrétov bolo skartovaných 
a v nasledujúcich dňoch dala ministerka vypracovať nové menovacie dekré-
ty, ktoré sa od pôvodných líšili celkom nepatrne (v jednom slove). Tým sa 
však pre notárov čakajúcich na vymenovanie ťažkosti neskončili. 

Zo strany ministerstva spravodlivosti sa totiž začalo spochybňovať usta-
novenie § 98 zákona č. 323/1992 Zb. o tom, že minister musí notára na jeho 
žiadosť vymenovať. Naznačovalo sa, že bude vymenovaný čo najmenší po-
čet notárov za bližšie nešpecifi kovaných podmienok a postupne „vo vlnách“. 
Zrejme v dôsledku toho ministerstvo spravodlivosti následne žiadalo od 
predsedov príslušných okresných súdov vyjadrenie, či odporúčajú konkrét-
neho notára menovať. Táto úplne zbytočná nadpráca nielenže nemala oporu 
v zákone, ale ani žiadny praktický význam a menovanie notárov len zbytoč-
ne oddialila. V dôsledku toho sa menovanie uskutočnilo na dve etapy, a to 
6. a 11. januára 1993.47 

Ďalšie udalosti sú už modernou históriou, resp. súčasnosťou notárstva na 
Slovensku. Z nich ako najdôležitejšie v jeho prvom roku trvania treba pripo-
menúť prijatie Notárskej komory Slovenskej republiky do U.I.N.L., ktoré sa 
uskutočnilo vo Viedni 12. decembra 1994. Tým bol na Slovensku po vyše šty-
ridsaťročnej existencii štátnych notárstiev zavŕšený proces inštalácie notár-
stva ako slobodného povolania a jeho medzinárodné uznanie.

7.6   Záver
Cieľom tejto prevažne faktografi ckej štúdie bolo dokumentovať historické 
súvislosti, ktoré v dobrom i zlom ovplyvňovali počas minulých dvoch storočí 
vývoj inštitúcie notárstva na území dnešného Slovenska a čiastočne aj Pod-
karpatskej Rusi. Čitateľ sa dozvedel o vtedajších vzájomných vzťahoch medzi 

 46 Prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc., ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky v ro-
koch 1992 až 1994.

 47 Preto Slovensko začiatkom roku 1993 nemalo 6 dní žiadnych notárov a 11 dní len ich ob-
medzený počet.
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notármi, notárskou samosprávou a štátnou správou, teda o tom, čo už časom 
zapadlo do zabudnutia, ale v danej historickej etape významne formovalo 
notársky stav. 

Fakty spracované v tejto kapitole môžu pomôcť záujemcom o problema-
tiku notárstva porovnať si jednotlivé etapy jeho vývoja v období takmer sto 
dvadsiatich rokov. Ich poznanie poskytne čitateľovi možnosť hodnotiť klady 
a zápory jeho súčasnej právnej úpravy a vytvárať si vlastné názory o ďalšom 
smerovaní notárstva na Slovensku.
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(VEREJNÉ) NOTÁRSTVO 
V ČESKOSLOVENSKU DO ROKU 19491

Mgr. Roman Nemec, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

8.1  Úvod
Po vzniku československého štátu, na základe recepčnej normy obsiahnutej 
v zákone Národného výboru č. 11/1918 Sb. z. a n. o zriadení samostatného 
štátu československého, stali sa v dôsledku recepcie základom právnej úpravy 
inštitútu notárstva príslušné právne predpisy bývalého Rakúsko-Uhor ska,2 
čím bol v Československej republike vytvorený dualistický režim právnej 
úpravy inštitútu notárstva, ktorý sa pre neúspešnosť procesu prijatia unifi ko-
vaného československého notárskeho poriadku nepodarilo odstrániť. Reci-
povaná právna úprava (verejného) notárstva bola od vzniku Československej 
republiky až do uskutočnenia jej unifi kácie v r. 1949 dopĺňaná a menená iba 
s ohľadom na úpravu parciálnych problémov notárstva, súvisiacich s pôsob-
nosťou a predovšetkým s organizáciou notárstva a verejného notárstva.

Pre územie Čiech, Moravy a Sliezska možno z recipovaných právnych 
predpisov, ktoré tvorili substanciu právnej úpravy notárstva, výslovne uviesť 
predovšetkým Notársky poriadok zo dňa 25. júla 1871, č. 75 r. z. (ďalej len 
„notársky poriadok z r. 1871“), ustanovenia XIII. hlavy notárskeho poriadku 
uvedeného patentom zo dňa 21. mája 1855, č. 94 r. z. a zákon zo dňa 25. júla 
1871, č. 76 r. z. o tom, na ktoré právne úkony treba notársky spis. Pre úze-
mie Slovenska a Podkarpatskej Rusi bol základ právnej úpravy notárstva po-
ložený recepciou XXXV. zákonného článku z r. 1874 o (kráľovských) verej-
ných notároch v znení VII. zákonného článku z r. 1886 o zmene a doplnení 

 1 Tento príspevok je výstupom grantového projektu VEGA č. 1/0531/14 s názvom „Vývoj 
notárstva“.

 2 K tomu pozri napr. BEŇA, J. Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica: Uni-
verzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001, s. 18–36.
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XXXV. zákonného článku (ďalej len „zákonný článok o verejných notároch“ 
a „VII. zákonný článok z r. 1886“).3 

8.2   Recipované právne predpisy bývalého 
Rakúsko-Uhorska

Notársky poriadok z r. 18714 zveroval do úradnej pôsobnosti notárov spi-
sovanie a vydávanie verejných listín o právnych prehláseniach a jednaniach, 
o právnych skutočnostiach, z ktorých by chcel niekto odvodzovať právo,5 
úschovu listín, úschovu peňazí a cenných papierov pod podmienkou ich zlo-
ženia na úrade alebo ich vydania inej osobe.6 Notármi spísané notárske lis-
tiny (notárske spisy, notárske protokoly a listinné osvedčenia vydané od no-
tárov), ako aj notármi vydané vyhotovenia (odpisy a transumty) zhotovené 
podľa požiadaviek stanovených notárskym poriadkom z r. 1871 boli verej-

 3 Verejných notárov na Slovensku je potrebné odlišovať od obecných (obvodných) notá-
rov. Obecní (obvodní) notári predstavovali inštitúciu v organizácii municipálnej a obecnej 
správy v Uhorsku, boli poradcami i výkonnými orgánmi obcí. Obstarávali vedenie obecnej 
agendy, vybavovali písomné práce vyskytujúce sa v obecnom živote, pokiaľ tie neboli vy-
hradené osobitnému orgánu, pôsobili ako matrikári a taktiež vo veciach daňových. Popri 
tom smeli pre občanov za odmenu vykonávať mimo svojej pôsobnosti písomné súkromné 
práce, pokiaľ ich uskutočňovaním neporušovali svoje úradné povinnosti. Obecní (obvod-
ní) notári zároveň predstavovali dôležitý nástroj maďarizácie. Po vzniku Československej 
republiky bol úrad obecného (obvodného) notára na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi 
zoštátnený. Úrad obecného (obvodného) notára prestal byť obecným úradom a mohol byť 
vykonávaný iba štátnym úradníkom. K inštitúcii obecných (obvodných) notárov a ich po-
staveniu pozri napr. LAŠTOVKA, K. Notáři obecní (obvodní) na Slovensku a Podkarpat-
ské Rusi. In Slovník veřejného práva československého: Svazek 2: I až O. Brno: Polygrafia – 
Rudolf M. Rohrer, 1932, s. 951–956.

 4 Porovnaj § 1 notárskeho poriadku z r. 1871. 
 5 Na základe § 76 a nasl. notárskeho poriadku z r. 1871 notári osvedčovali správnosť prekla-

dov, súlad kópií listiny s listinou, pravosť podpisov, čas predloženia listiny, skutočnosť, že 
osoba bola nažive, obsahy oznámení jednej strany druhej, uznesenia valných zhromaždení 
spolkov, protestovanie zmeniek a kupeckých papierov a iné skutočnosti (najmä ofertné 
jednania, vylosovania a ukázania vecí). 

 6 Porovnaj § 104 – § 109 notárskeho poriadku z r. 1871. Pokiaľ ide o úschovu hotových pe-
ňazí, verejných obligácií a iných cenných papierov nachádzajúcich sa vo verejnom obehu, 
ustanovoval notársky poriadok z r. 1871 podmienku, aby tie boli vydané notárovi v dôsled-
ku spísania notárskej listiny s cieľom ich vydať inej osobe alebo zložiť na úrade.
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né listiny, pričom za podmienok obsiahnutých v § 3 notárskeho poriadku 
z r. 1871 boli notárske spisy vykonateľné súdnou exekúciou.7 

Okrem tzv. samostatnej úradnej pôsobnosti bola notárom priznaná i úrad-
ná pôsobnosť delegovaná, pretože notári na základe ustanovení XIII. hlavy 
notárskeho poriadku uvedeného patentom zo dňa 21. mája 1855, č. 94 r. z. 
pôsobili ako súdni komisári. Podľa § 183 cit. zákona mohli notári ako súd-
ni komisári pôsobiť pri uskutočňovaní úmrtných zápisov a iných úkonov pri 
prejednávaní pozostalosti (všetkých úkonov, ktoré boli potrebné pre vydanie 
odovzdávacej listiny, okrem úkonov vyhradených súdu podľa § 27 zákona 
č. 208/1854 r. z. o súdnom konaní v nesporných právnych veciach)8 a sirot-
ských záležitostí, pokiaľ sa nejednalo o súdne rozhodnutie, ďalej vo veciach 
súdnych odhadov v sporovom a nesporovom konaní, vo veciach súdnych 
dražieb hnuteľných vecí v sporových i nesporových konaniach a dražieb ne-
hnuteľností vo veciach nesporových.9 Notári mohli ako súdni komisári záro-
veň preverovať sirotské účty a robiť rozdelenia majetku.10 Na základe § 24 zá-

 7 Podľa § 3 notárskeho poriadku z r. 1871 sa na základe notárskych spisov, v ktorých boli 
ustanovené výška záväzku (dlhu), ktorého predmetom boli peniaze alebo iné zastupiteľné 
veci, označenie povinného a oprávneného, predmet a čas plnenia, právny dôvod, mohla 
viesť exekúcia, ak na to povinná osoba dala v listine súhlas. Ak záväzok závisel na splnení 
podmienky, bolo potrebné takú skutočnosť v súvislosti s exekúciou na podklade notárske-
ho spisu preukázať verejnou listinou.

 8 Porovnaj § 1–§ 4 nariadenia ministra spravodlivosti č. 120/1860 r. z. o použití notárov ako 
súdnych komisárov a o počte notárov.

 9 K tomu pozri predovšetkým XIII. hlavu notárskeho poriadku z roku 1855, č. 94 r. z., prí-
padne Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Osmnáctý díl. 
Navary – Oživnutí. Praha: J. Otto, 1902, s. 439–440.

 10 V prvých rokoch po vzniku Československej republiky bola riešená otázka pôsobe-
nia notárov ako súdnych komisárov v pozostalostných konaniach na základe zákonov 
č. 161/1921 Sb. z. a n. a 123/1923 Sb. z. a n. Prijatím zákona č. 161/1921 Sb. z. a n. boli 
§ 28 – § 29 nesporového patentu z r. 1854, č. 208 r. z. novelizované tak, že notári mali ako 
súdni komisári prejednávať pozostalosť. Príslušnému súdu však zostali vyhradené úkony 
uvedené v § 27 nesporového patentu, ďalej mu boli vyhradené výsluch svedkov poslednej 
vôli, úschova jej prvopisu, schvaľovanie prejednania, rozhodovanie o odporujúcich si de-
dičských prihláškach či vydávanie odovzdávacej listiny. Len v závažných prípadoch mohol 
súd rozhodnúť, že sám prejedná pozostalosť, prípadne prevezme prejednanie pozostalosti, 
ktoré už pridelil notárovi. Dedičia však mohli notárovi v lehote 14 dní odo dňa vyrozume-
nia o úmrtí alebo výzvy k prejednaniu pozostalosti oznámiť, že si pozostalosť prejednajú 
sami. Zákonom č. 123/1923 Sb. z. a n. mali byť úkony v pozostalostnom konaní prideľo-
vané notárom ako súdnym komisárom tam, kde bol zborový súd prvej stolice. V okresoch 
mimo sídiel zborového súdu prvej stolice mali byť notári poverení ako súdni komisári len 
na základe uváženia súdu. Notári mali byť poverení i spisovaním pozostalostných výkazov 
a rozvrhom imania, prípravou všetkých úkonov potrebných pre vydanie odovzdávacej lis-
tiny. Dedičom bolo umožnené, aby si výkazy a podania potrebné pre prejednanie pozosta-
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kona z roku 1896 o exekučnom a zaisťovacom konaní (exekučný poriadok), 
č. 79 r. z. mohli byť notári tam, kde neboli ustanovení osobitní výkonní úrad-
níci, poverení výkonom jednotlivých dôležitých alebo zložitých exekučných 
úkonov. Pri výkone úkonov, ktoré notári vykonávali ako súdni komisári, boli 
povinní dodržiavať predpisy platné pre súd, ktorý ich poveril. 

Okrem úradnej pôsobnosti notárov vymedzenej v § 1 notárskeho poriad-
ku z r. 1871 mohli notári na žiadosť strán vyhotovovať podania vo veciach 
nesporových a spisovať na žiadosť účastníkov súkromné listiny. Rovnako 
mohli notári pôsobiť v zmysle príslušných právnych predpisov ako zástupco-
via strán v nesporových konaniach, čiastočne v konaniach sporových (spiso-
vanie podaní a zastupovanie v sumárnom, bagateľnom a upomínacom kona-
ní) a ako obhajcovia v trestnom konaní.11

Pokiaľ sa týka organizačnej stránky notárstva v zmysle notárskeho poriad-
ku z r. 1871, počet notárskych miest v obvode zborového súdu prvej inštan-
cie a miesta, v ktorých mali mať notári svoje sídlo, ustanovoval nariadením 
minister spravodlivosti.12 

losti spísali sami alebo prostredníctvom zmocnenca a následne ich sami predložili súdu. 
K tomu pozri napr. TOGNER, J. Naše radosti a bolesti. In České právo. Časopis spolku no-
tářů československých, 1928, roč. 10, č. 8, s. 66–67; TOGNER, J. Návrh na obnovení čl. IX. 
zák. ze dne 1. dubna 1921 č. 161 s. z. a n. In České právo. Časopis spolku notářů českosloven-
ských, 1925, roč. 6, č. 8, s. 59–61, VAVROUCH, J. Přikazování soudních komisí. In České 
právo. Časopis spolku notářů československých, 1927, roč. 9, č. 7, s. 56–58.

 11 K tomu porovnaj ČULÍK, J. Notářství. In Slovník veřejného práva československého. Brno: 
Polygrafia – Rudolf M. Rohrer, 1932, s. 957–958, BALÍK, S. et al. Dějiny notářství v českých 
zemích. Praha: Notářská komora České republiky, 2014, s. 94–96, VESELÝ, F. Všeobecný 
slovník právní. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na řade říšské zastoupe-
ných se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí koruny české. 
Díl druhý. Kabel – Otcovství. Praha: Nákladem vlastním, 1897, s. 529. K. Bűrgel uvádza: 
„Nové ustanovenie napr. obsahuje § 5 not. por. Tento § má za účel vymerať, ako ďaleko sú 
notári oprávnení na zastupovanie, teda k činnosti, ktorá s verejným ich postavením nesúvisí, 
ba sa mu i prieči ... Pokiaľ nie je rakúsky notár úplne zbavený všetkého práva na zastupovanie 
strán, pokiaľ nie je v každom ohľade a úplne verejným úradníkom, nemožno ho pokladať za 
osobu tak úplne nestrannú, aby mu mohla byť zverená funkcia, s ohľadom na ktorú len osob-
nosť nad stranami stojaca poskytuje dostatočné garancie.“ BŰRGEL, K. O některých záko-
nodárných novotách v notářském řáde ze dne 25. července 1871 č. 75 ř. z. a v zákoně ze dne 
25. července 1871 č. 76 ř. z. In Právník, 1872, roč. 11, č. 8, s. 15 a BŰRGEL, K. O některých 
zákonodárných novotách v notářském řáde ze dne 25. července 1871 ř. z. a v zákoně ze dne 
25. července 1871 č. 76 ř. z. (Dokončení). In Právník, 1872, roč. 11, č. 22, s. 803–804.

 12 Na základe § 9 notárskeho poriadku z r. 1871 mala príslušná notárska komora poskytovať 
svoje vyjadrenia v otázkach zvýšenia, zníženia počtu notárov v jednotlivých obvodoch či 
v otázkach preloženia notárskeho sídla na iné miesto.
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Podmienkami pre dosiahnutie notárskeho miesta boli domovské právo, 
vek 24 rokov, bezúhonný život, voľné nakladanie svojím majetkom, ukonče-
né právnické a štátovedecké štúdium, zloženie predpísanej teoretickej skúšky 
alebo nadobudnutie hodnosti doktora práv, zloženie notárskej, advokátskej 
alebo sudcovskej skúšky, štvorročná justičná prax, z čoho aspoň dva roky 
museli byť strávené v praxi u notára a nakoniec znalosť zemských jazykov, 
pokiaľ to bolo potrebné pre miesto, kam mal byť uchádzač menovaný.13 No-
tárov menoval minister spravodlivosti, ktorý mohol podmienku praxe od-
pustiť v prípadoch, ak sa o notárske miesto neuchádzal iný žiadateľ v tomto 
ohľade spôsobilý. Notárske miesta sa obsadzovali na základe konkurzu a iba 
vo výnimočných prípadoch na návrh príslušnej notárskej komory mohlo byť 
notárske miesto obsadené bez konkurzu. Žiadosti o prepožičanie notárskeho 
miesta mali byť podľa § 11 notárskeho poriadku z r. 1871 podané príslušnej 
notárskej komore. 

Obsadzovací návrh robila príslušná notárska komora, ktorá ho predklada-
la zborovému súdu prvej inštancie, v obvode ktorého malo byť obsadzované 
notárske miesto. Ten následne predkladal obsadzovací návrh so svojím dob-
rozdaním príslušnému vrchnému zemskému súdu, ktorý obsadzovací návrh 
a svoje dobrozdanie predkladal ministrovi spravodlivosti. 

Menovaný notár bol povinný zložiť zákonom predpísanú kauciu14 a po-
žiadať notársku komoru o schválenie svojej úradnej pečate. Následne bol no-
tár povinný požiadať, aby bol príslušným vrchným zemským súdom vzatý do 

 13 Odsúdenie trestným súdom spôsobovalo nespôsobilosť nadobudnúť notárske miesto pod-
ľa ustanovení všeobecných trestných zákonov. K tomu bližšie pozri RUBEŠ, J., TOLAR, J. 
Notářský řád a předpisy s nimi související platné v zemi České a Moravskoslezké. Praha: 
Právnické vydavatelství, JUDr. V. Tomsa, 1948, s. 25–26.

 14 Podľa § 38 a § 39 notárskeho poriadku z r. 1871 zodpovedal notár, že všetko, o čom bolo 
v notárskej listine uvedené, že sa stalo v jeho prítomnosti, sa stalo naozaj a spôsobom, ako 
bol uvedený, pričom zodpovedal za každú nesprávnosť, čo i len z nedopatrenia. Za každé 
porušenie úradných povinností zodpovedal notár stranám za spôsobenú škodu vrátane 
porušenia povinností zo strany zamestnancov, pokiaľ im zveril práce, ktoré mal uskutočniť 
sám alebo ak zanedbal náležitý dozor, alebo sa dopustil nedbanlivosti pri ich výbere. No-
társka kaucia bola zákonom určené množstvo hodnôt zložené notárom u príslušného úra-
du, ktoré slúžili ako záloh pre všetky nároky na odškodnenie a platy, ktoré vzišli z úradnej 
činnosti notára – úradnej činnosti notára v zmysle § 1 notárskeho poriadku z r. 1871. Podľa 
čl. II ods. 3 uvodzovacieho zákona k notárskemu poriadku z r. 1871 slúžila notárska kaucia 
ako záloh i pre nároky na náhradu a platy, ktoré vznikli voči notárovi z titulu jeho činnosti 
ako súdneho komisára. RUBEŠ, J., TOLAR, J. Notářský řád a předpisy s nimi související 
platné v zemi České a Moravskoslezké, s. 51.
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prísahy, ktorú skladal buď na príslušnom vrchnom zemskom súde alebo na 
ním delegovanom zborovom súde prvej inštancie.15

Notár bol povinný usadiť sa v jemu určenom sídle a len v prípade potreby 
mal mať prikázané konať pravidelné úradné dni mimo svojho úradného sí-
dla.16 Notársky poriadok z r. 1871 zakazoval, aby bol notár z úradnej povin-
nosti preložený na iné miesto. Výkon úradnej pôsobnosti notárov sa riadil 
princípom teritoriality.17 Úradná (samostatná) pôsobnosť notára sa vzťaho-
vala na celý obvod zborového súdu prvej inštancie, pre ktorý bol menovaný.18 
Nesmel svoj úrad vykonávať mimo obvod zborového súdu prvej inštancie, 
pre ktorý bol menovaný, pretože listina spísaná notárom mimo jeho obvod 
nemala platnosť verejnej listiny. Avšak stránky neboli vo vzťahu k samostat-
nej úradnej pôsobnosti notárov viazané na kritériá príslušnosti. 

V prípadoch potreby substitúcie notára z dôvodu dovolenky, choroby, ne-
prítomnosti, suspendovania, zosadenia z úradu, smrti, vzdania sa úradu ale-
bo inej príčiny mal zborový súd prvej inštancie v sídle notárskej komory na 
návrh príslušnej notárskej komory a v naliehavých prípadoch i bez návr-
hu dočasne ustanoviť notárovi substitúta. Notárskym substitútom mohol byť 
notár z obvodu toho príslušného zborového súdu, ku ktorému patrilo notár-
ske miesto, pre ktoré mal byť notársky substitút ustanovený, prípadne notár-
sky kandidát, ktorý spĺňal všetky predpoklady pre dosiahnutie notárskeho 
miesta. 

Notársky úrad zanikal v prípade vzdania sa notárskeho úradu, ktoré prijal 
minister spravodlivosti, prechodom k advokácii alebo štátnemu úradu, kto-
rého výkon bol nezlučiteľný s výkonom notárskeho úradu,19 stratou domov-
ského práva, stratou spôsobilosti nakladať svojím majetkom, nedoplnením 
hodnoty zmenšenej kaucie, odsúdením trestným súdom na základe trest-
ných zákonov, stratou telesnej alebo duševnej spôsobilosti pre výkon notár-

 15 § 15 notárskeho poriadku z r. 1871.
 16 Porovnaj § 8 a § 31 notárskeho poriadku z r. 1871 a § 8 zákona č. 138/1946 Zb. o úpra-

ve niektorých otázok týkajúcich sa notárstva. 
 17 V prípadoch, ak sa chcel notár vzdialiť zo svojho sídla na dobu dlhšiu ako 8 dní s cieľom 

uskutočniť úradné rokovanie na iné miesto, nachádzajúce sa v obvode, ku ktorému notár 
prináležal, potreboval povolenie notárskej komory. Rovnako musel notár žiadať notársku 
komoru o povolenie, ak sa chcel vzdialiť zo svojho sídla na iné miesto na dobu dlhšiu ako 3 
dni, ak nešlo o úradné rokovanie. V takom prípade povolenie notárovi udeľovala príslušná 
notárska komora na dobu do šiestich týždňov, vrchný zemský súd na dobu do troch me-
siacov a minister spravodlivosti na dlhší čas.

 18 Pozri napr. PAPPAFAVA, V. O místním vymezení působnosti notářské. In Právník, 1886, 
roč. 25, s. 613–616.

 19 Porovnaj § 7 notárskeho poriadku z r. 1871.
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skeho úradu alebo na základe disciplinárneho nálezu o zosadení z notárske-
ho úradu.20 

Notári bývajúci v obvode zborového súdu prvej inštancie tvorili notárske 
kolégium. V každom obvode zborového súdu prvej inštancie, v ktorom bolo 
systemizovaných najmenej 15 notárskych miest, mala byť zriadená notárska 
komora. Pokiaľ neboli splnené zákonné podmienky pre zriadenie notárskej 
komory, alebo ak neboli obsadené miesta členov notárskej komory, pôsob-
nosť zverenú notárskej komore vykonával príslušný zborový súd prvej in-
štancie.21 Pre prípady, kedy by v niektorom obvode zborového súdu nebolo 
bývalo systemizovaných ani 6 notárskych miest, mala byť na základe § 132 
notárskeho poriadku z r. 1871 prenesená na príslušný zborový súd i pôsob-
nosť príslušného notárskeho kolégiá. 

Notárska komora sa skladala z prezidenta a štyroch členov, ak notárske 
kolégium tvorilo 25 a menej notárov, prezidenta a šiestich členov, ak notár-
ske kolégium tvorilo viac ako 25 notárov. Notárska komora v Prahe (rovnako 
ako vo Viedni) pozostávala z prezidenta a ôsmich členov.22 

Prezident komory predsedal zároveň notárskemu kolégiu. 
Prezidenta a ostatných členov notárskej komory vrátane príslušného poč-

tu náhradníkov volili spomedzi seba notári v notárskom kolégiu tajným hla-
sovaním nadpolovičnou väčšinou na dobu troch rokov.

Notárskemu kolégiu a notárskej komore prináležalo, aby dohliadali na 
česť a vážnosť notárskeho stavu a ochraňovali jeho záujmy. Podľa § 134 no-
társkeho poriadku z r. 1871 patrilo do pôsobnosti notárskeho kolégia okrem 
voľby prezidenta, členov notárskej komory a ich náhradníkov, podávať sprá-
vy o výkone právnej služby, podávať návrhy na odstránenie zistených ne-
dostatkov, navrhovať zákony, podávať návrhy a dobrozdania vo veciach zlú-
čenia notárskych kolégií a vôbec návrhy vo veciach organizácii notárstva, 
ustanovovať poplatky navrhnuté notárskou komorou a preverovať jej účty, 
prijať a predložiť na schválenie ministrovi spravodlivosti rokovací poriadok 
notárskeho kolégia.

 20 Porovnaj § 19–§ 21 notárskeho poriadku z r. 1871.
 21 Porovnaj: § 124–§126 notárskeho poriadku z r. 1871. Notárske kolégium obvodu zborové-

ho súdu, v ktorom bolo menej ako 15 systemizovaných notárskych miest, bolo oprávnené 
spojiť sa s cieľom zriadiť notársku komoru s notárskym kolégiom jedného alebo niekoľkých 
vedľajších obvodov zborových súdov, ktoré ležali v obvode toho istého vrchného zemského 
súdu.

 22 Počet členov a náhradníkov Notárskej komory v Prahe bol určený na počet stanovený pre 
Notársku komoru vo Viedni na základe zákona č. 189/1908 r. z. o zvýšení počtu členov 
a náhradníkov Notárskej komory v Prahe. 
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V pôsobnosti notárskej komory bolo podľa § 135 notárskeho poriadku 
z r. 1871 dohliadať na činnosť a správanie notárov, notárskych kandidátov 
v jej obvode, viesť o tom príslušné záznamy, vykonávať dohľad nad notármi 
a notárskymi kandidátmi, pôsobiť ako sprostredkovateľ v prípadoch sporov 
vznikajúcich pri výkone notárskej činnosti medzi notármi, ktorí sídlili v jej 
územnom obvode, pôsobiť ako prostredník pri nezhodách medzi notármi 
v jej územnom obvode a stranami, ak tie vznikli v súvislosti s úradnou čin-
nosťou notárov alebo vo veciach poplatkov, rozhodovať o sťažnostiach po-
daných na notársku komoru v prípadoch stanovených zákonom, ukladať 
poriadkové tresty, spolupôsobiť pri obsadzovaní notárskych miest, spolu-
pôsobiť pri skladaní a vydávaní notárskych kaucií, podávať návrhy a dob-
rozdania vo veciach týkajúcich sa organizácie notárstva, počtu notárskych 
miest, sídiel notárov a pod., potvrdzovať notárskym kandidátom vysvedče-
nia o praxi, podávať návrhy a dobrozdania vo veciach zákonodarných, kto-
ré sa týkali organizácie notárstva, obstarávať hospodárske záležitosti, prijať 
a predložiť ministrovi spravodlivosti na schválenie svoj rokovací poriadok, 
zvolávať notárske kolégium či viesť zoznam notárov a notárskych kandidá-
tov a navrhovať príslušnému zborovému súdu prvej inštancie zriadenie no-
társkeho substitúta.23

Najvyšší dohľad nad notárstvom patril ministrovi spravodlivosti, pričom 
dozerať na úradovanie notárov a činnosť notárskych komôr vo veciach súd-
neho komisariátu boli oprávnení i prezidenti príslušných zborových súdov 
prvej a druhej inštancie.24 

Dohľad nad úradnou činnosťou notárov a ich správaním prislúchal pre-
dovšetkým notárskym komorám. Príslušná notárska komora bola oprávnená 
v prípade porušenia povinností notármi, ktorými spôsobili ujmu na cti alebo 
vážnosti svojmu povolaniu, ukladať notárom poriadkové tresty – pripome-
nutie povinností notárskeho stavu alebo písomnú výčitku. Prípady poruše-
nia povinností alebo prípady správania notárov, ktoré boli na ujmu cti alebo 
dôstojnosti stavu, podliehali disciplinárnemu konaniu a mohli byť trestané 
disciplinárnymi trestami (písomné dohovorenie, peňažná pokuta, suspendo-
vanie z úradu najviac na jeden rok, zosadenie z úradu). Disciplinárne kona-
nie a ukladanie disciplinárnych trestov bolo po vypočutí vrchného štátneho 

 23 Porovnaj: § 117–§ 123 notárskeho poriadku z r. 1871.
 24 RUBEŠ, J., TOLAR, J. Notářský řád a předpisy s nimi související platné v zemi České a Mo-

ravskoslezké, s. 134.
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zástupcu v právomoci vrchného zemského súdu, v ktorého obvode býval ob-
vinený notár.25 

Právna úprava recipovaného uhorského zákonného článku o verejných 
notároch vychádzala zo vzoru notárskeho poriadku z r. 1871.26 Vo všeobec-
nosti možno povedať, že inštitút verejného notárstva bol v porovnaní s inšti-
tútom notárstva v predlitavských krajinách budovaný čiastočne reštriktívnej-
ším spôsobom čo do vymedzenia celkovej pôsobnosti verejných notárov. Ani 
verejné notárstvo však nebolo budované ako výhradne osvedčovací a overo-
vací orgán. Rovnako mu nebola priznaná ani úplná samospráva, nielen po-
kiaľ sa týka kompetencií ministra pravosúdia, ale i pokiaľ sa týka vzťahu ve-
rejného notárstva a súdov. V porovnaní s predlitavským notárstvom však 
inštitúcia verejného notárstva v zalitavskej časti nebola organizačne natoľko 
závislá od súdov.27

 25 Zloženie disciplinárneho senátu a disciplinárne konanie sa riadili § 9 – § 26 a § 39 – § 41 
zákona zo dňa 21. mája 1868, č. 46 r. z. o disciplinárnom vyšetrovaní súdnych úradníkov, 
pokiaľ notársky poriadok z. r. 1871 neustanovoval inak.

 26 K tomu porovnaj napr. ROKOLYA, G. The Beginnings of Modern Notariat in Hungary. 
Budapest: MOKK, 2009, s. 23–30, MANNHEIMER, I. Das ungarische Notariatsgesetz in 
übersichtlicher Vergleichung mit der oesterr. Notariatsordnung. In Zeitschrift für das No-
tariat und freiwillige Gerichtsbarkeit in Oesterreich, 1875, č. 4, s. 19–21. Pokiaľ ide o inštitút 
moderného notárstva v Rakúsko-Uhorsku, je potrebné poukázať na skutočnosť, že dyna-
mika vývoja právnej úpravy notárstva bola v priebehu 19. storočia výraznejšia v predlitav-
ských častiach monarchie – boli prijaté: notársky poriadok uvedený cisárskym patentom 
č. 366/1850 r. z., ďalej notársky poriadok č. 94/1855 r. z. a napokon notársky poriadok 
z roku 1871. K vývoju inštitútu notárstva a právnej úpravy s ním súvisiacej pozri napr. 
SCHELLE, K., SCHELLEOVÁ, I. Kapitola z dějin notářství. In Ad notam, 2003, roč. 9, č. 5, 
s. 113, Ad Notam – Jubilejní číslo k desetiletému výročí obnovy notářství. Praha: C. H. Beck, 
2003, s. 5–11. V zalitavských častiach celkový vývoj osvedčovacieho systému v Uhorsku 
vyústil do vzniku osobitných osvedčovacích inštitúcií, z ktorých najvýznamnejšími boli 
vierohodné miesta. Pod vplyvom štátoprávnych udalostí a v dôsledku tendencií vývoja 
práva na území Uhorska v 50. rokoch 19. storočia bol v Uhorsku cisárskym patentom 
č. 23/1858 r. z. zavedený rakúsky notársky poriadok č. 94/1855 r. z. Inštitúcia oktrojované-
ho verejného notárstva však bola na základe Dočasných súdnych pravidiel Judexkuriálnej 
konferencie odmietnutá ako „protinárodná“ a zrušená, pričom bola potvrdená právomoc 
vierohodných miest a niektorých obnovených uhorských súdov. Mimo oktrojovaného 
notárstva tak možno základy inštitúcie moderného notárstva v Uhorsku hľadať až v zá-
konnom článku o verejných kráľovských notároch z r. 1874. Pozri LÁSZLÓOVÁ, H. Hod-
noverné miesta na Slovensku. In Ars notaria, 1999, roč. 3, č. 4, s. 9–19, ŠVECOVÁ, A. Inšti-
túcia hodnoverných miest ako kvázi verejných notárov v stredoveku. In Acta Universitatis 
Tyrnaviensis. Iuridica. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2005, s. 169–181, 
GÁBRIŠ, T. Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861: monografická 
štúdia a historickoprávny komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, s. 182–184, 383–384; 
STIPTA, I. Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918. Košice: Nica, 2004, s. 241–251.

 27 STIPTA, I. Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918, s. 249.
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Menovanie verejných notárov patrilo ministrovi pravosúdia. Počet a sí-
delné miesta verejných notárov ustanovoval po vypočutí príslušných notár-
skych komôr taktiež minister pravosúdia. Verejným notárom v zmysle § 1 
VII. zákonného článku z r. 1886 mohol byť len plnoletý uhorský štátny ob-
čan, ktorý ovládal štátny jazyk a spĺňal ustanovenia obsiahnuté v XLIV. zá-
konnom článku z r. 1868, a mohol listinami dokázať, že s prospechom zložil 
advokátsku alebo sudcovskú skúšku a vykonal trojročnú prax u verejného 
notára, z ktorej aspoň dva roky museli byť po zložení uvedenej skúšky, alebo 
že vykonal štvorročnú prax ako sudca, štátny zástupca alebo advokát, nebol 
pod konkurzom alebo kuratelou a spĺňal podmienku bezúhonnosti a mrav-
nej povesti.

Miesta verejných notárov mali byť obsadzované na základe výberového 
konania. Prosbopisy o menovanie za verejného notára mali byť zaslané tej 
notárskej komore, v ktorej obvode sa mali verejnonotárske miesta obsadiť. 
Príslušná notárska komora ich následne so svojím vyjadrením predkladala 
ministrovi pravosúdia. 

I výkon úradu verejného notára bol viazaný na povinnosť zložiť po meno-
vaní za verejného notára predpísanú kauciu28 a povinnosť zložiť úradnú prí-
sahu na zasadnutí príslušnej súdnej stolice. Príslušná súdna stolica zároveň 
predbežne schvaľovala návrh pečate verejného notára. 

Každý verejný notár bol členom notárskej komory. Ich počet a sídelné 
miesta ustanovoval minister pravosúdia tak, aby k jednej notárskej komore 
prislúchalo aspoň 15 verejných notárov, aby verejní notári bývajúci na území 
tej istej súdnej stolice prislúchali len k notárskej komore príslušnej pre danú 
súdnu stolicu a aby zároveň notárske komory boli zriadené v sídle súdnych 
stolíc. 

Notárska komora, resp. jej výbor pozostával z predsedu, štyroch riadnych 
členov a dvoch námestníkov, ktorých volili spomedzi seba verejní notári na 
valnom zhromaždení tajným hlasovaním na dobu jedného roku. Do pôsob-
nosti (výborov) notárskych komôr patrilo zvolávanie valných zhromaždení 
za účelom nového zostavenia orgánov notárskej komory, pomoc pri rieše-

 28 Obdobne ako v prípade notárskeho poriadku z r. 1871 zodpovedal verejný notár podľa 
§ 172 – § 173 zákonného článku o verejných notároch za prísne zachovanie zákonných 
predpisov. Porušenie alebo zanedbanie povinností verejným notárom malo byť trestané 
pokutou a verejný notár bol povinný nahradiť spôsobené škody. Zodpovednosť verejné-
ho notára sa vzťahovala i na ním zvolených námestníkov. Námestníci vyslaní notárskou 
komorou, pokiaľ sami neboli verejní notári, boli povinní zložiť kauciu. Notárska kaucia 
slúžila ako záloh pre všetky záväzky verejného notára, ktoré vznikli z dôvodu uloženej 
pokuty alebo titulu náhrady škody v rámci úradných výkonov vrátane nedbanlivosti. 
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ní sporov medzi verejnými notármi, ich námestníkmi, pomocným personá-
lom, sprostredkovanie dohôd medzi verejnými notármi a stránkami ohľad-
ne sťažností voči úradnej činnosti verejných notárov, zastupovanie verejných 
notárov a jednotlivé ostatné čiastkové kompetencie, ktoré zákonný článok 
o verejných notároch zveroval notárskym komorám v súvislosti s činnosťou 
verejných notárov, ich námestníkov a verejnonotárskych čakateľov.29 

Do úradnej pôsobnosti verejných notárov patrilo spisovanie verejných 
listín,30 spisovanie posledných vôlí, osvedčovanie právnych skutočností,31 
úschova listín a cenných papierov,32 úkony v pozostalostných záležitostiach33 
a výkon sudcovských a tútorsko-vrchnostenských poverení.34 Na základe 

 29 Najmä vo veciach kaucií verejných notárov, zastupovania verejného notára, ustanovovania 
námestníkov verejných notárov, udeľovaní dovoleniek verejným notárom, dohľadu nad 
verejnými notármi a verejnonotárskymi čakateľmi.

 30 K vykonateľnosti notárskych listín pozri § 111 až § 122 zákonného článku o verejných 
notároch.

 31 Verejní notári boli oprávnení osvedčovať súhlas odpisov s originálnymi listinami, výpisy 
z kupeckých a obchodných kníh, správnosť prekladu, pravosť podpisu, čas preukázania 
listiny, skutočnosť, že osoba bola nažive, závery valných zhromaždení a výborov, a ostatné 
skutočnosti – dražby a ofertové jednania, či vylosovania, upovedomenia jednej stránky 
druhej, obsah listov, upovedomení či telegramov a ich odoslaní a zmenkové protesty. 

 32 Peniaze a cenné papiere rovnako ako notári podľa notárskeho poriadku z r. 1871 mohli ve-
rejní notári prijať do úschovy v prípade, ak k ich odovzdaniu došlo v súvislosti so spísaním 
notárskej listiny a pod podmienkou ich zloženia na úrade alebo vydania inej osobe.

 33 Na základe § 128 XVI. zákonného článku z roku 1894 o dedičnom postupe boli pozbavené 
platnosti všetky zákonné ustanovenia, ktoré boli v rozpore s ustanoveniami v ňom obsiah-
nutými. Okrem iných boli výslovne pozbavené platnosti i tie ustanovenia XXXV. zákon-
ného článku o verejných notároch a VII. zákonného článku z r. 1886, ktoré sa týkali pozo-
stalostného pokračovania (§ 123, § 125 – § 128 zákonného článku o verejných notároch 
a § 30 – § 33 VII. zákonného článku z r. 1886). Podľa § 6 XVI. zákonného článku z r. 1894 
patril dedičský postup do pôsobnosti okresných súdov. Podľa § 51 mal byť prevedením 
pozostalostného pojednávania poverený verejný notár. Po nariadení pozostalostného po-
jednávania bolo možné poverenému verejnému notárovi odovzdať aj poručenstvo. Pokiaľ 
by sa v rámci pôsobnosti príslušného okresného súdu nachádzalo viac verejných notárov, 
mali byť verejní notári poverovaní v rovnakom pomere. Po skončení prejednania pozosta-
losti predkladal verejný notár všetky písomnosti príslušnému okresnému súdu alebo sirot-
skej vrchnosti. Verejný notár mohol byť zároveň poverený doplnením súpisu pozostalosti, 
dodatočným súpisom pozostalosti alebo súpisom väčších pozostalostí. V prípade omeš-
kania povereného verejného notára bol okresný súd oprávnený odňať verejnému notárovi 
poverenie a urobiť príslušné opatrenia podľa § 34 VII. zákonného článku z r. 1886, ktorý 
upravoval vykonávanie poverení od súdov a sirotskej vrchnosti. V prípade, ak po odňatí 
poverenia nebolo možné poveriť iného verejného notára, mal byť pre jeho uskutočnenie 
vyslaný člen súdu. 

 34 K rozsahu oprávnenia súdu alebo úradu poveriť verejného notára ako svoj pomocný, vý-
konný, orgán porovnaj SLÁVIK, M. Pozostalostné pokračovanie. Druhé doplnené vydanie. 
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§ 55 zákonného článku o verejných notároch boli verejní notári oprávnení 
spisovať pre strany podania k úradom, nie však na súdy v sporových veciach. 
Na rozdiel od notárskeho poriadku z r. 1871 bol zákonný článok o verejných 
notároch budovaný na zákaze spisovania súkromných listín verejnými no-
tármi. Verejní notári boli v zmysle § 58 zákonného článku o verejných notá-
roch oprávnení spisovať iba verejné listiny, aj ak by boli o spísanie súkromnej 
listiny požiadaní priamo stránkami.35

V prípade, ak notárska komora neustanovila verejnému notárovi námest-
níka36 a verejný notár nemohol vykonávať úradnú pôsobnosť, a v mieste jeho 
sídla nebol ustanovený ďalší verejný notár, mohol v neodkladných prípadoch 
vykonávať pôsobnosť verejného notára náčelník okresného súdu nachádza-
júceho sa v sídle verejného notára, a to pre územný obvod daného súdu. Ná-
čelník príslušného okresného súdu mohol vykonávať všetky kompetencie 
patriace do pôsobnosti verejného notára okrem prekladov a ich osvedčení 
a úschovy listín a cenných papierov. Zároveň nesmel vykonávať ani sudcov-
ské alebo tútorsko-vrchnostenské poverenia.37 

Výkon úradnej pôsobnosti verejných notárov vychádzal rovnako ako 
v prípade notárskeho poriadku z r. 1871 zo zásady teritoriality. Úradná pô-
sobnosť verejného notára sa vzťahovala na obvod tej súdnej stolice, v ktorej 

Myjava: Vlastným nákladom, 1931, s. 169–170. Autor uvádza, že verejný notár mohol byť 
poverený výkonom exekúcie v dôležitejších prípadoch, prevedením dražby nehnuteľnosti, 
popisom a odhadom nehnuteľnosti danej do dražby a jej príslušenstva, uvedením vydraži-
teľa do držby vydraženej nehnuteľnosti a jej príslušenstva, výplatou úschovy v dôležitejších 
prípadoch, predajom ručného obchodného zálohu alebo tovaru, výkonom dražby ručného 
zálohu, výkonom vzatia pod zátvor a prepisom konkurznej podstaty, protizátvorom želez-
ničných a prieplavných dlhopisov, prevzatím hnuteľných vecí od dlžníka a ich odovzdaním 
vymáhajúcemu veriteľovi. Podľa § 34 VII. zákonného článku z r. 1886 boli verejní notári 
pri výkone poverení, ktoré obdržali od súdu alebo sirotskej vrchnosti, povinní postupovať 
podľa pravidiel, ktoré platili pre vyslancov príslušnej vrchnosti.

 35 Zákonný článok o verejných notároch umožňoval stránkam zaopatriť platnosťou notárskej 
listiny už hotové súkromné listiny, ktoré sa mali u verejného notára predložiť v originá-
li. Taká listina však mala platnosť verejnej listiny len voči tým stránkam a ich právnym 
nástupcom, ktoré boli pri danom notárskom úkone prítomné a len od času, kedy došlo 
k predloženiu súkromnej listiny pred verejným notárom. K tomu porovnaj § 81 zákonného 
článku o verejných notároch. Obdobný notársky úkon umožňoval v § 54 i notársky poria-
dok z r. 1871.

 36 Námestníkom verejného notára nemusel byť výslovne iný verejný notár. Porovnaj § 8 
a § 16 VII. zákonného článku z r. 1886. Podmienky zastupovania verejného notára verej-
nonotárskym čakateľom ustanovoval § 5 cit. zákonného článku. 

 37 § 9 VII. zákonného článku z r. 1886.
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obvode sa nachádzalo jeho verejnonotárske sídlo.38 VII. zákonným článkom 
z r. 1886 bol ustanovený zákaz prekladať verejných notárov ex off o.

Bezprostredný dohľad nad verejnými notármi, verejnonotárskymi čaka-
teľmi, námestníkmi prislúchal notárskym komorám. Tie v prípadoch menšej 
neporiadnosti boli oprávnené ukladať poriadkové opatrenia – písomné na-
pomenutie alebo pokutu. Najvyšší dohľad nad verejnými notármi a verejno-
notárskymi komorami patril ministrovi pravosúdia. 

Verejným notárom (ich námestníkom) mohlo byť za spáchanie discipli-
nárneho previnenia39 uložené disciplinárnym súdom písomné pokarhanie, 
pokuta a pozbavenie úradu verejného notára.40 Verejný notár mohol byť tiež 
dočasne suspendovaný. 

Pre účely disciplinárneho konania sa mal v sídelnom mieste každej no-
társkej komory zostaviť disciplinárny súd s pôsobnosťou pre celé územie 
príslušnej notárskej komory, ktorý pozostával z predsedu a dvoch sudcov 
príslušnej súdnej stolice a dvoch členov príslušnej notárskej komory. Ape-
lačným súdom druhého a posledného stupňa bol disciplinárny súd najvyššej 
súdnej stolice. Agendu verejného žalobcu vykonával príslušný kráľovský fi š-
kus úradujúci v sídelnom mieste.

8.3  Právna úprava notárstva v r. 1918 – 1938
Zákonom č. 155/1919 Sb. z. a n., ktorým sa dočasne menia ustanovenia no-
társkych poriadkov zo dňa 25. júla 1871, z. r. č. 75 a čl. zák. XXXV: 1874 
a VII: 1886 boli novelizované ustanovenia o náležitostiach notárskych pečatí, 
 38 Verejný notár nesmel bývať mimo jemu určeného sídla, mať kanceláriu mimo úradného 

miesta a mimo svojej územnej pôsobnosti nesmel plniť úradné povinnosti. Verejný notár 
mal oznamovaciu povinnosť voči predsedovi príslušnej notárskej komory v prípadoch, 
kedy sa mimo úradných záležitostí chcel vzdialiť zo sídla jemu určeného na viac ako tri 
dni. Na čas dlhší ako osem dní potreboval súhlas notárskej komory, na čas dlhší ako šesť 
týždňov potreboval súhlas ministra pravosúdia. Porušenie týchto povinností bolo kvali-
fikované ako disciplinárny prečin. V prípade, že sa verejný notár neoprávnene zdržoval 
mimo svojho sídla viac ako štrnásť dní a na výzvu predsedu príslušnej notárskej komory sa 
do štrnástich dní nevrátil, mohol disciplinárny súd uložiť verejnému notárovi trest zbave-
nia úradu. Porovnaj § 42 a § 46 VII. zákonného článku z r. 1886.

 39 K tomu porovnaj § 42–§ 49 VII. zákonného článku z r. 1886
 40 Verejnonotárskym čakateľom mohol byť na základe § 45 VII. zákonného článku z r. 1886 

disciplinárne uložený trest písomného pokarhania, peňažnej pokuty, suspendovania z vý-
konu verejnonotárskej praxe až na jeden rok alebo vymazania zo zoznamu čakateľov so zá-
kazom jeho opätovného zapísania počas doby piatich rokov alebo so zákazom vymenovať 
postihnutého počas piatich rokov za verejného notára. 
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pečatí notárskych komôr a bol ustanovený nový text prísahy notárov. S ohľa-
dom na vznik československého štátu sa ustanovila povinnosť, aby všetci už 
ustanovení notári na území Československej republiky vykonali do jedného 
mesiaca od účinnosti cit. zákona prísahu predpísanú pre československých 
notárov.41 Pokiaľ notári prísahu nezložili v predpísanej lehote, prípadne tá 
nebola z dôvodov hodných osobitného zreteľa predĺžená, predpokladalo sa, 
že (verejný) notár sa vzdal svojho úradu. Márnym uplynutím lehoty na zlo-
ženie novej prísahy strácal notár oprávnenie vykonávať svoj úrad. Pôvodný 
vládny návrh cit. zákona bol územne obmedzený iba na územie Čiech, Mo-
ravy a Sliezska. Jeho pôsobnosť bola rozšírená až na pôde Národného zhro-
maždenia i pre územie Slovenska. Okrem rozšírenia účinkov vyplývajúcich 
pre organizáciu notárstva o územie Slovenska uvedený zákon, používajúc len 
označenie notár, zavádzal pre verejných notárov unifi kujúce pomenovanie 
notár. Napriek tomu však označenie verejný notár na Slovensku pretrvalo.42 

Na základe zákona č. 599/1919 Sb. z. a n., ktorý menil a doplňoval 
z. č. 155/1919 Sb. z. a n. bol minister spravodlivosti oprávnený po dohode 
s ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska nariadiť v určitých obvo-
doch Slovenska odklad účinnosti ustanovení čl. 6 zákona č. 155/1919 Sb. z. 
a n. o povinnosti notárov vykonať novú prísahu vrátane z toho ústiacich ná-
sledkov najviac na dobu jedného roku. Súčasne však zákon oprávnil minis-
tra spravodlivosti, aby do jedného roku od účinnosti zákona č. 599/1919 Sb. 
z. a n. zbavil úradu tých notárov, ktorí pre svoju činnosť neboli hodní dôve-
ry potrebnej pre výkon úradu československého notára. V rovnakej lehote 
bol minister spravodlivosti oprávnený tiež preložiť notára zo služobných dô-
vodov na iné služobné miesto. V zmysle zákona č. 305/1921 Sb. z. a n., kto-
rým sa vydávajú dočasné ustanovenia o verejných notároch na Slovensku 
a v Podkarpatskej Rusi bol minister spravodlivosti oprávnený opätovne po 
dobu jedného roka, avšak iba vo vzťahu k verejným notárom na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi, pozbaviť úradu osoby nespôsobilé vykonávať úrad ve-
 41 Čl. 3 zákona č. 155/1919 Sb. z. a n.
 42 Správa výboru právneho o vládnom návrhu, aby bol vydaný zákon, ktorým sa menia 

niektoré ustanovenia notárskeho poriadku, prednesená poslancom dr. Kloudom: „Okrem 
toho ešte právny výbor rozšíril platnosť nového zákona tiež na Slovensko a v dôsledku toho 
zmenil tiež ustanovenia uhorského zákona, doteraz platného na Slovensku, teda tak pokiaľ sa 
týka meritórnych zmien už uvedených, tak taktiež pokiaľ sa týka pomenovania notárov, pri-
jmúc tiež pre slovenských notárov pomenovanie ´notár´ a nie pomenovanie ´verejný notár´, 
ako notári na Slovensku po vzoru uhorskom sú nazývaní. Vyžaduje toho teda jednotnosť 
úradovania a jednotná terminológia v celej našej ríši, aby štátni funkcionári boli jednotne 
pomenovaní.“ Dostupné na internete: www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/037schuz/
s037002.
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rejného notára alebo verejných notárov preložiť zo služobných dôvodov na 
iné služobné miesto.43

Zákonom č. 196/1919 Sb. z. a n. o spôsobilosti k notárskemu úradu (verej-
ných notárov) na Slovensku sa umožnilo, aby úrad verejného notára zastávali 
v prípadoch, ak na Slovensku neboli spôsobilí žiadatelia spĺňajúci podmien-
ky § 2 zákonného článku o verejných notároch, i žiadatelia, ktorí boli prísluš-
níkmi Československej republiky a ktorí spĺňali podmienky § 6 notárskeho 
poriadku z r. 1871 a vykonali notársku, sudcovskú alebo advokátsku skúšku 
do 28. 10. 1918 pred skúšobnou komisiou v obvode, kde daný zákon platil, 
prípadne po uvedenom dátume pred skúšobnou komisiou na vrchnom súde 
v Prahe alebo Brne.44 

Po vzniku samostatného československého štátu sa na území Slovenska 
nachádzali Bratislavská notárska komora a Košická notárska komora. Ve-
rejnonotárska samospráva však na rozdiel od českých krajín bola na Sloven-
sku v podstate zlikvidovaná.45 Zákonom č. 167/1920 Sb. z. a n. o dočasnej 
úprave činnosti advokátskych a notárskych komôr na Slovensku boli zlúče-
né obe notárske komory a ich obvody.46 Na miesto volených členov notár-
 43 Verejné notárstvo prešlo po personálnej stránke výraznou reorganizáciou. F. Salamon uvá-

dza, že pôvodný verejnonotársky zbor na Slovensku a Podkarpatskej Rusi bol v prvých 
rokoch po vzniku Československej republiky takmer úplne obmenený. Autor uvádza, že 
len 6 % verejných notárov bolo ponechaných na pôvodnom mieste, 10 % verejných notá-
rov bolo preložených na iné miesto a 84 % verejných notárov bolo buď pozbavených úradu 
verejného notára, alebo sa ho v dôsledku nepriaznivého preloženia vzdalo. SALAMON, F. 
Päťdesiatročné jubileum verejného notárstva na Slovensku. In České právo. Časopis spolku 
notářů československých, 1925, roč. 7, č. 5, s. 37.

 44 Zákon zjednodušil podmienky ustanovené pre prístup k úradu verejného notára. Pre-
dovšetkým umožnil uchádzať sa o úrad verejného notára uchádzačom z Čiech, Moravy 
a Sliezska, ktorí vykonali notársku skúšku podľa rakúskeho práva, ktorá bola podľa no-
társkeho poriadku z r. 1871 postavená na úroveň skúške advokátskej a sudcovskej ako 
podmienka spôsobilosti pre notársky úrad, zatiaľ čo zákonný článok o verejných notároch 
notársku skúšku nepoznal. SLÁVIK, M. Verejné notárstvo na Slovensku. In České právo. 
Časopis spolku notářů československých, 1928, roč. 10, č. 8, s. 65.

 45 Podľa slov dr. Kloudu, poslanca Národného zhromaždenia, bolo nevyhnutné, aby v prí-
pade konfliktu životných záujmov štátu a profesijnej samosprávy predstavujúcej odlesk 
starých mocenských pomerov bol uprednostnený záujem štátny: „...Advokátske a notárske 
komory na Slovensku v dnešnom svojom zložení sú dedičmi a sú odleskom tých mocenských 
pomerov, ktoré zo starého režimu prešli po prevrate do pomerov nových. Tie staré mocenské 
záujmy sú však v životnom rozpore so záujmami nášho štátu a našej verejnej správy a pri 
úvahe, ktorému z týchto záujmov nutne treba dať prednosť, nemohlo byť pre nás najmenšej 
pochybnosti, ako dať prednosť nášmu vlastnému a životnému záujmu štátnemu...“ Dostupné 
na internete: http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/129schuz/s129001.htm.

 46 Pokiaľ ide o verejných notárov pôsobiacich na území Podkarpatskej Rusi, ktorí pôvod-
ne patrili k Notárskej komore v Sátoraljaújhelyi, zákon č. 167/1920 Sb. z. a n. sa o otázke 
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skej komory mal byť ministrom spravodlivosti (po dohode s ministrom pre 
zjednotenie zákonodarstva a organizáciu správy) menovaný spomedzi čle-
nov komory správny výbor zlúčenej notárskej komory pozostávajúci z pred-
sedu, štyroch členov a dvoch náhradníkov. Za sídlo zlúčenej notárskej ko-
mory na základe nariadenia vlády č. 3/1921 Sb. z. a n., ktorým sa vykonáva 
zákon č. 167/1920 Sb. z. a n. bola určená Bratislava. Dňom účinnosti cit. na-
riadenia vlády mali dovtedajšie notárske komory na Slovensku zastaviť svo-
ju činnosť.47 Podľa § 3 uvedeného zákona vykonával správny výbor zlúčenej 
notárskej komory všetky práva a úkony, ktoré na základe zákonného článku 
o verejných notároch patrili do právomoci výboru a valného zhromaždenia 
notárskej komory. Práva a povinnosti predsedu notárskej komory mal vyko-
návať predseda správneho výboru notárskej komory.48 Na základe § 8 zákona 
č. 167/1920 Sb. z. a n. mal správny výbor zlúčenej notárskej komory usku-
točniť likvidáciu majetku a záväzkov zlúčených notárskych komôr. Sankciou 
za zasahovanie do činnosti správneho výboru alebo za prekážanie činnosti 
zlúčenej notárskej komory zo strany bývalých ustanovených orgánov notár-
skych komôr malo byť podľa § 10 cit. zákona zbavenie úradu verejného notá-
ra. Podľa § 4 cit. zákona disciplinárnemu súdu verejných notárov predsedal 
prezident súdnej tabule v Bratislave alebo jeho námestník a prísediaci zo sta-
vu sudcov boli losovaní zo sudcov z tej istej tabule. Prísediacich disciplinár-
neho súdu zo stavu verejných notárov a ich náhradníkov volil správny výbor 
na dobu svojho úradovania.

samosprávy verejných notárov na Podkarpatskej Rusi nezmieňoval. Po vzniku Česko-
slovenskej republiky vznikla na území Podkarpatskej Rusi situácia, kedy pre nízky počet 
verejnonotárskych miest na Podkarpatskej Rusi neboli splnené zákonné podmienky pre 
zriadenie notárskej komory. S ohľadom na autonómiu Podkarpatskej Rusi nebolo možné, 
aby ministerstvo spravodlivosti podriadilo bez nového zákonného podkladu verejných no-
tárov na Podkarpatskej Rusi susednej notárskej komore. V dobe vzniku Československej 
republiky prevzalo výkon kompetencií verejnonotárskej komory Prezídium súdnej tabule 
v Košiciach, neskôr Prezídium vrchného súdu v Košiciach, ktoré ho vykonávalo až do roku 
1934. KULAWCZYK, I. Stav ex-lex v notářství na Podkarpatské Rusi. In České právo. Ča-
sopis spolku notářů československých, 1928, roč. 10, č. 1, s. 11–12, MIKL, M. Notárstvo na 
Slovensku 1874 – 1993. Martin: Ivan Riabič – Ivart & Notárska komora Slovenskej republi-
ky, 2012, s. 58.

 47 § 2 nariadenia vlády č. 3/1921 Sb. z. a n.
 48 Vo svojom príspevku ohľadne verejného notárstva na Slovensku – okrem iného – navrho-

val M. Slávik, aby bola obnovená autonómia verejných notárov, pretože verejné notárstvo 
bolo z väčšej časti pretvorené štátotvorne. Uvádza, že zo 64 verejných notárov bolo možné 
aspoň 50 považovať za národných pracovníkov. SLÁVIK, M. Verejné notárstvo na Sloven-
sku. In České právo. Časopis spolku notářů československých, 1928, roč. 10, č. 8, s. 65.
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Vo vzťahu k notárom a verejným notárom a ich činnosti významný 
právny rámec predstavovala právna úprava jazykového práva obsiahnutá 
v z. č. 122/1920 Sb. z. a n., ktorým sa stanovujú zásady jazykového práva v re-
publike Československej a vládnom nariadení č. 17/1926 Sb. z. a n. 

Čl. 2 ods. 3 vládneho nariadenia č. 17/1926 Sb. z. a n. zaraďoval (verej-
ných) notárov medzi orgány republiky. Na základe čl. 58 ods. 2 cit. vládneho 
nariadenia úradné osvedčenia a vysvedčenia notárov a verejných notárov ur-
čené pre vnútroštátne použitie, ktoré sa vydávali stranám, mali byť spisované 
v štátnom jazyku alebo v jazyku štátnom a príslušnom menšinovom jazyku. 
Pre už menovaných a novovymenovaných notárov a verejných notárov ako 
orgány republiky platili o. i. ustanovenia čl. 60 – čl. 68 o jazykovej spôsobi-
losti štátnych zamestnancov a orgánov. Na základe čl. 67 ods. 4 vládneho na-
riadenia č. 17/1926 Sb. z. a n. bola osobitne ustanovená spôsobilosť úrado-
vať v štátnom jazyku ako nevyhnutná podmienka pre prideľovanie úkonov 
v rámci súdneho komisariátu. Rovnako notárske skúšky sa konali v štátnom 
jazyku.49 Nariadenie vlády č. 657/1920 Sb. z. a n., ktorým sa upravujú pe-
čate notárov (verejných notárov) vydané na vykonanie jazykového zákona 
a zákona, ktorým sa vydávajú ustanovenia o štátnej vlajke, štátnych znakoch 
a štátnych pečatí predpisovalo, aby pečate (verejných) notárov boli opatrené 
štátnym znakom Československej republiky, okolo ktorého malo byť v štát-
nom jazyku uvedené meno, úradná vlastnosť a sídlo notára. Ak sa pôsobnosť 
(verejného) notára vzťahovala na okres s 20 % jazykovou menšinou, mohlo 
byť pod slovnou výplňou v štátnom jazyku uvedené i slovné znenie v jazy-
ku menšiny.

Čo sa týka pôsobnosti notárov, zákonom č. 267/1923 Sb. z. a n., ktorým sa 
rozširuje úradná pôsobnosť verejných notárov na Slovensku a Podkarpatskej 
Rusi bol zrušený § 58 zákonného článku o verejných notároch, zakazujúci 
verejným notárom spisovať iné ako verejné listiny. Zákon oprávnil verejných 
notárov spisovať na žiadosť strán podania pre úrady, pre súdy v nesporo-
vom konaní a súkromné listiny.50 Nariadeniami vlády č. 50/1926 Sb. z. a n. 

 49 Na žiadosť kandidáta mohla byť skúška vykonaná čiastočne v jazyku niektorej národnost-
nej menšiny v obvode, pre ktorý bola zriadená skúšobná komisia. Čl. 69 ods. 1 a 2 vládneho 
nariadenia č. 17/1926 Sb. z. a n.

 50 Pri spisovaní listín o právnych úkonoch predstavovali pre verejných notárov konkurenciu 
nielen advokáti, ale na rozdiel od historických krajín predovšetkým obecní a obvodní no-
tári. Práve súkromnú činnosť obecných a obvodných notárov vnímali verejní notári ako 
nežiaducu. M. Slávik uvádza: „Prax našich kolegov za Moravou hlavne v tom sa líši od praxe 
na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, že kým tam z tržných zmlúv nadpolovičná väčšina sa 
napíše u verejných notárov, zatiaľ u nás takmer len tie zmluvy prídu k verejným notárom, 
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a č. 160/1928 Sb. z. a n. boli upravené postupy (verejných) notárov v súvislos-
ti s evidenciou posledných poriadkov spísaných na súde alebo u (verejného) 
notára a ich úschova, a úschova peňazí a iných cenných hodnôt (verejnými) 
notármi. Predmetom čiastkovej úpravy bola rovnako i otázka úpravy notár-
skych sadzieb.51

8.4  Právna úprava notárstva v r. 1945 – 1949
Právna úprava notárstva v období prvej Československej republiky vychá-
dzala z recepcie notárskych poriadkov bývalého Rakúsko-Uhorska. Vývoj 
právnej úpravy notárstva bol určovaný parciálnou úpravou notárstva a ne-
uskutočnenou unifi káciou notárskeho poriadku, a to i napriek tomu, že ná-
vrhy nového unifi kovaného notárskeho poriadku boli vypracované či už zo 
strany notárov, ako aj zo strany ministerstva spravodlivosti.52 Tento stav pre-
trvával i v období tzv. druhej Česko-Slovenskej republiky, Protektorátu Če-
chy a Morava a Slovenského štátu. Normotvorba v rámci uvedených útvarov 
však bola, čo sa týka inštitúcie notárstva, výrazne určovaná rasovými ako 
i politickými motívmi. Tieto skutočnosti, vývoj a situáciu v notárstve a verej-
nom notárstve v priebehu vojnových rokov refl ektovala i právna úprava v pr-
vých povojnových rokoch.

Po obnovení suverenity Československej republiky bola na základe záko-
na č. 138/1946 Zb. o úprave niektorých otázok týkajúcich sa notárstva53 vo 
vzťahu k právnej úprave notárstva platnej na českom a moravsko-sliezskom 
území pre výkon notárskeho úradu výslovne zavedená podmienka česko-

ktoré nesmie vyhotoviť ani advokát, ani obecný notár alebo okružný notár, ba ešte i z týchto 
daktoré sa napíšu obídením zákona na škodu a riziko stránok. ... Takmer v každom okrese 
je jeden alebo viac obecných notárov z väčších obcí, ktorí podajú do pozemkovej knihy viac 
podaní, ako tamojší všetci advokáti i s verejným notárom.“ SLÁVIK, M. Verejné notárstvo 
na Slovensku, s. 65–66. Ohľadne pôsobnosti verejných notárov a konkurencie zo strany ad-
vokátov a obecných a obvodných notárov pozri aj SALAMON, F. Päťdesiatročné jubileum 
verejného notárstva na Slovensku, s. 35–37.

 51 K tomu porovnaj zák. č. 600/1919 Sb. z. a n., ktorým sa menia doterajšie ustanovenia o no-
társkych sadzbách, nariadenie vlády č. 69/1920 Sb. z. a n. o notárskych sadzbách (neplatilo 
pre územie Slovenska), nariadenie vlády č. 273/1921 Sb. z. a n., ktorým sa dočasne upra-
vujú poplatky verejných notárov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, nariadenie vlády 
č. 218/1922 Sb. z. a n., ktorým sa upravujú poplatky verejných notárov na Slovensku a Pod-
karpatskej Rusi a č. 102/1923 Sb. z. a n. o poplatkoch (verejných) notárov.

 52 Porovnaj literatúru uvedenú v poznámke 272 a 273.
 53 K tomu porovnaj JANATKA, F. Zákon č. 138/1946 Sb. In České právo. Časopis spolku no-

tářů československých, 1946, roč. 26, č. 6 , s. 51–53.
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slovenského štátneho občianstva, ktorá sa vzťahovala i na zápis do zozna-
mu kandidátov notárstva. S ohľadom na skutočnosť, že na území, ktoré Čes-
koslovenská republika odstúpila v dôsledku Mníchovskej dohody Nemeckej 
ríši, boli zrušené všetky dovtedajšie právne predpisy upravujúce notárstvo 
vrátane notárskeho poriadku z r. 1871, obnovil cit. zákon stav v pohraničí 
spred okupácie a § 2 rozšíril pre toto územie i používateľnosť predpisov upra-
vujúcich notárstvo, ktoré boli vydané pre ostatné české a moravsko-sliezske 
územia v dobe neslobody, pokiaľ ich používateľnosť cit. zákonom nebola 
zrušená. § 10 ods. 1 cit. zákona zrušil používateľnosť ustanovení opatrenia 
Stáleho výboru Národného zhromaždenia č. 285/1938 Zb., ktorým sa me-
nia niektoré ustanovenia o notárskych komorách a notároch, vládneho na-
riadenia č. 348/1938 Zb. o zlúčení notárskych zborov v zemi Moravskosliez-
skej a o miestnych obvodoch notárov a vládneho nariadenia č. 215/1940 Zb. 
o obsadzovaní niektorých notárskych miest so záväzkom platiť dôchodok 
v prospech predchodcu. Samotný zákon č. 138/1946 Zb. však prevzal niekoľ-
ko ustanovení právnych predpisov, ktorých používateľnosť bola ním zruše-
ná, o. i. i ustanovenie § 2 vládneho nariadenia č. 348/1938 Zb. upravujúceho 
sídelnú povinnosť notárov a výnimky z nej.54 Zároveň bola § 10 ods. 2 zruše-
ná používateľnosť ríšskonemeckých právnych predpisov upravujúcich notár-
stvo, ktoré boli vydané v dobe neslobody pre české a moravsko-sliezske úze-
mie.55  

Pokiaľ ide o územie Slovenska a recepčnú normu obsiahnutú v nariadení 
Slovenskej národnej rady č. 1/1944 Sb. n. SNR o vykonávaní zákonodarnej, 
vládnej a výkonnej moci na Slovensku a s ohľadom na zrušovacie ustanove-
nia zákona č. 201/1949 Zb. o notárstve boli vo vzťahu k verejnému notárstvu 
recipované ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 48/1941 Sl. z. o zmenách v prí-
pravnej službe sudcovskej, o rovnoprávnosti sudcovskej a advokátskej skúš-
ky a o zmenách v právnej službe verejnonotárskych kandidátov. Nariadením 
Slovenskej národnej rady č. 25/1944 Sb. n. SNR o dočasnom výkone pôsob-
nosti advokátskych komôr a verejnonotárskej komory bol dočasne zverený 
výkon pôsobnosti verejnonotárskej komory a jej orgánov Povereníctvu Slo-
venskej národnej rady pre pravosúdie. Týmto nariadením bola na dobu od 

 54 Na základe § 6 zákona č. 138/1946 Zb. mohlo ministerstvo spravodlivosti v prípadoch, ak 
bola za úradné sídlo dvoch alebo viacerých notárov určená rovnaká obec, ustanoviť po vy-
počutí notárskej komory miestne obvody rozhodné pre ich sídelnú povinnosť a v prípade 
verejného záujmu povoľovať výnimky z nej.

 55 Slovenský národný archív, fond Povereníctva spravodlivosti 1945 – 1960, č. šk. 756, Osno-
va zákona o úpravě některých otázek týkajícich se notářství. Důvodová zpráva.
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28. septembra 1944 do 28. mája 1945 dočasne suspendovaná účinnosť záko-
na č. 167/1920 Sb. z. a n.56

Na základe nariadenia Slovenskej národnej rady č. 62/1946 Sb. n. SNR 
o niektorých opatreniach v odbore verejného notárstva mala byť prevede-
ná očista verejnonotárskeho stavu z hľadiska politickej, národnej a štátnej 
spoľahlivosti.57 Rovnako poskytovalo nariadenie právny základ už začatému 
procesu očisty verejného notárstva, ktorú uskutočnil na základe ústneho po-
kynu povereníka pre pravosúdie vládny komisár Verejnonotárskej komory,58 
ktorý pozbavil úradu prevažnú časť verejných notárov menovaných sloven-
skou vládou.59 § 10 ods. 1 nariadenia č. 62/1946 Sb. n. SNR ponechal v plat-
nosti pozbavenie úradu verejných notárov vládnym komisárom Verejnono-
társkej komory urobené do vyhlásenia cit. nariadenia. 

Na základe § 1 nariadenia č. 62/1946 Sb. n. SNR mal povereník pre pra-
vosúdie pozbaviť úradu tých verejných notárov, ktorí boli podľa nariadenia 
Slovenskej národnej rady č. 33/1945 Sb. n. SNR o potrestaní fašistických zlo-
čincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva 
potrestaní vyšším trestom ako trestom verejného pokarhania, ktorí sa neu-
jali svojho úradu po oslobodení do 9. mája 1945, ktorí do 15 dní od vyhlá-
senia nariadenia č. 62/1946 Sb. n. SNR nepodali dvojmo vyplnený dotazník 

 56 Slovenský národný archív, fond Povereníctva spravodlivosti 1945 – 1960, č. šk. 756, Úprava 
na vykonanie nariadenia čís. 62/1946 Sb. n. SNR o niektorých opatreniach v odbore verej-
ného notárstva.

 57 Pokiaľ ide o očistu verejného notárstva, možno povedať, že po pozbavení úradu tých ve-
rejných notárov, ktorí boli ustanovení po r. 1938, nevznikol dôvod potreby celoplošného 
odstránenia osôb zastávajúcich úrad verejného notárstva. Na lojalitu verejných notárov 
menovaných počas prvej Československej republiky poukázal vo svojom prejave i L. Nádá-
ši, spravodajca právneho výboru SNR: „Sbor verejných notárov, ktorý počítal niekedy 80 čle-
nov na Slovensku, počíta dnes už len 45 členov, lebo slovenskou vládou menovaní verejní 
notári boli komisárom verejnonotárskej komory až na malé percento ihneď pozbavení miesta. 
No, verejní notári, menovaní za prvej československej republiky, a to treba tu z tohto veľa-
významného miesta verejne prehlásiť, účastnili sa až na malé percento prác v ilegalite, jedna 
sedmina všetkých verejných notárov sa účastnila povstania v Banskej Bystrici a ani jeden sa 
nenašiel, ktorý by sa bol dal do služieb fašistov, ani jeden sa nenašiel, ktorý by sa bol sprene-
veril Československej republike.“ Dostupné na internete: http://www.psp.cz/eknih/1945snr/
stenprot/018schuz/s018001.htm.

 58 Slovenský národný archív, fond Povereníctva spravodlivosti 1945–1960, č. šk. 756, Návrh 
nariadenia Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v odbore verejného notár-
stva.

 59 Slovenský národný archív, fond Povereníctva spravodlivosti 1945 – 1960, č. šk. 756, Návrh 
nariadenia Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v odbore verejného notár-
stva.



181

8.4  Právna úprava notárstva v r. 1945 – 1949

Verejnonotárskej komore v Bratislave60 alebo do dotazníka uviedli nepravdi-
vé údaje o podstatných skutočnostiach, alebo tých verejných notárov, ktorí 
boli nemeckej alebo maďarskej národnosti. Čo sa týka zmeškania lehoty, na-
riadenie rátalo s možnosťou odpustenia zmeškanej lehoty v prípadoch nena-
stúpenia úradu verejného notára alebo nepodania požadovaného dotazníka. 
Podľa § 1 ods. 2 nariadenia Slovenskej národnej rady č. 62/1946 Sb. n. SNR 
nemalo nastať pozbavenie úradu verejného notára, ak verejný notár zmeš-
kanie lehoty riadne ospravedlnil a svoje ospravedlnenie predložil Verejno-
notárskej komore do 60 dní od nadobudnutia účinnosti daného nariadenia. 
Na základe posúdenia činnosti verejného notára, prípadne i dôvodov zmeš-
kania lehoty, mohol povereník pre pravosúdie rozhodnúť o pozbavení úradu, 
preložení verejného notára alebo ponechaní v úrade.61 Okrem týchto dôvo-
dov pripúšťalo nariadenie do 31. decembra 1946 preložiť verejných notárov 
zo služobných dôvodov na iné miesto.62 Verejnonotárskych námestníkov 
bolo možné ustanoviť i so spätnou účinnosťou.63 Povereník pre pravosúdie 

 60 V prípadoch pochybností malo byť podľa § 3 nariadenia č. 62/1946 Sb. n. SNR uskutočne-
né preverovacie konanie príslušným okresným veliteľstvom Národnej bezpečnosti. Podľa 
úpravy a vysvetliviek Povereníctva pre pravosúdie k nariadeniu č. 62/1946 Sb. n. SNR prí-
pad nebol pochybný, ak povereník pre pravosúdie alebo správny výbor Verejnonotárskej 
komory bol podrobne oboznámený so skutkovým stavom ohľadne verejného notára, a to 
z vlastnej skúsenosti alebo v prípade, ak verejný notár predložil osvedčenie o národnej, 
štátnej a ľudovo-demokratickej spoľahlivosti podľa výnosu Povereníctva pre veci vnútor-
né č. 297/1945 Úradného vestníka. V ostatných prípadoch mal byť skutkový stav zistený 
v rámci preverovacieho konania. Slovenský národný archív, fond Povereníctva spravod-
livosti 1945 – 1960, č. šk. 756, Úprava na vykonanie nariadenia čís. 62/1946 Sb. n. SNR 
o niektorých opatreniach v odbore verejného notárstva.

 61 V úrade ponechaní, na iné miesto preložení verejní notári a novoustanovení verejní notári 
boli povinní zložiť do rúk predsedu Správneho výboru Verejnonotárskej komory sľub ver-
nosti a poslušnosti Československej republike, Slovenskej národnej rade, československej 
vláde a Zboru povereníkov.

 62 Kým preloženie verejného notára podľa § 4 písm. b) bolo uskutočňované v dôsledku nedo-
statkov (v kontexte účelu nariadenia možno povedať predovšetkým politickej, národnej či 
štátnej spoľahlivosti) týkajúcich sa osoby verejného notára, preloženie verejných notárov 
na základe § 7 bolo uskutočnené v dôsledku služobných potrieb. Podľa Správy právneho 
výboru o návrhu povereníka pre pravosúdie na vydanie nariadenia o niektorých opatre-
niach v odbore verejného notárstva bol § 7 dôsledkom nutnosti uskutočniť určitú reorga-
nizáciu verejného notárstva v dôsledku územných zmien, pretože na prinavrátenom území 
Slovenska boli prípady, kde v obvode krajského súdu nepôsobil ani jediný verejný notár. 
Slovenský národný archív, fond Povereníctva spravodlivosti 1945 – 1960, č. šk. 756, Zpráva 
právneho výboru o návrhu povereníka pre pravosúdie na vydanie nariadenia o niektorých 
opatreniach v odbore verejného notárstva.

 63 Proti rozhodnutiam vydaným na základe nariadenia č. 62/1946 Sb. n. SNR bol prípust-
ný rozklad na Povereníctvo pre pravosúdie do 15 dní po doručení rozhodnutia. Rozklad 
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mal rozhodovať podľa povahy prípadu a predložených spisov na základe voľ-
nej úvahy, pričom nebol viazaný odôvodneným návrhom Verejnonotárskej 
komory, ktorý predkladala podľa § 3 ods. 3 nariadenia č. 62/1946 Sb. n. SNR 
spolu s ostatnými ustanovenými podkladmi. 

8.5  Záver
Vývoj inštitúcie verejného notárstva v Československu v rokoch 1918–1949 
možno z právnohistorického hľadiska a z hľadiska unifi kácie, ktorou by sa 
vyjadrili osobitosti inštitúcie československého notárstva označiť za vývoj 
statický. Inštitúcia (verejného) notárstva a jej právna úprava boli dôsledkom 
právnej a inštitucionálnej recepcie a dôsledkom pretrvávajúceho dualizmu 
v právnej úprave notárstva. Aj napriek skutočnosti, že návrhy unifi kovaného 
notárskeho poriadku boli vypracované tak zo strany notárov, ako aj na pôde 
ministerstva spravodlivosti, zostávala unifi kácia nevyriešenou otázkou až do 
roku 1949. Snáď najväčší priestor, v ktorom možno sledovať vplyv, resp. do-
sah právnej úpravy na inštitúciu československého (verejného) notárstva, je 
otázka personálna ústiaca z požiadavky štátnej, národnej či politickej spoľah-
livosti (verejných) notárov a viažuca sa prevažne na dôležité medzníky v štá-
toprávnom vývoji. To platí tak na obdobie po vzniku Československej repub-
liky, ako aj na obdobie po obnovení jej suverenity. 

nemal odkladný účinok a rozhodnúť o ňom mal s konečnou platnosťou povereník pre 
pravosúdie. Rozklad boli oprávnení podať do 15 dní od vyhlásenia nariadenia i verejní 
notári pozbavení úradu vládnym komisárom Verejnonotárskej komory pred vyhlásením 
nariadenia č. 62/1946 Sb. n. SNR.
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9. KAPITOLA

NOTÁRSTVO A NÁSTUP 
KOMUNISTICKÉHO REŽIMU1

Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

9.1  Úvod
Nástup totalitného komunistického režimu v Československu v roku 1948 
radikálne zasiahol do všetkých sfér spoločnosti. Neobišiel teda ani notársku 
profesiu, ktorú (podobne ako iné odborné profesie) potreboval dostať pod 
plnú mocenskú kontrolu. Podobné mocenské zásahy do postavenia notá-
rov pritom neboli na Slovensku novinkou, väčšinou boli charakteristické pre 
vznik nových štátov, či nástup nových politických režimov.

Problematika vývoja notárstva sa doteraz nachádzala mimo záujmu slo-
venskej (i československej) právnej historiografi e. Okrem nedávno vydanej 
reprezentatívnej publikácie Notárskej komory Slovenskej republiky2 nemož-
no opomenúť dôležitú komparatívnu štúdiu Jiřího Brázdu, Richarda Bébra 
a Pavla Šimka z roku 1976,3 špecializovanú príručku ministerstva spravod-
livosti z roku 1968,4 či príslušné prehľadové kapitoly v syntézach právnych 
dejín.5

 1 Tento príspevok je výstupom grantového projektu VEGA č. 1/0531/14 s názvom „Vývoj 
notárstva“.

 2 MIKL, M. Notárstvo na Slovensku 1874 – 1993. Martin: Ivan Riabič – Ivart & Notárska 
komora Slovenskej republiky, 2012.

 3 BRÁZDA, J., BÉBR, R., ŠIMEK, P. Notářství, jeho vývoj, organizace a pravomoc (Srovnávací 
studie). Praha: Academia, 1976.

 4 BÉBR, R., MIKEŠ, J. Příručky právnického ústavu ministerstva spravedlnosti, sv. 25. Vybrané 
otázky notářské praxe, č. III. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1968.

 5 Pozri najmä: ČECHOVÁ, B. Notářství. In BOBEK, M., MOLEK, P. ŠIMÍČEK, V. (eds.) Ko-
munistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita 
a Medzinárodný politologický ústav, 2009, s. 911–928.
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9.2   Vývoj postavenia notárstva na Slovensku 
a v Československu do roku 1945

Československá republika po svojom vzniku recipovala aj normy zakotvujú-
ce pôsobenie uhorských verejných notárov, ustanovených na základe zákon-
ného článku XXXV/1874 uhorského zákonníka.6 Prvým pokusom o jednot-
nú právnu úpravu ich pôsobenia v rámci celej Česko-Slovenskej republiky 
bol zákon č. 155/1919 Sb. z. a n. z 18. marca 1919. Minimálnym unifi kač-
ným prvkom malo byť jednotné označenie notárov. Ich úradná pečať mala 
teda obsahovať meno, priezvisko, hodnosť notára a úradné sídlo. Podmien-
kou predbežného ponechania v úrade bolo zloženie prísahy novému štátu: 
„Přísahám, že budu Československé republice vždy věren a vlády její poslušen, 
že budu veškeré zákony a platná nařízení zachovávati a svůj úřad jako notář 
podle zákonných ustanovení řádně a svědomitě zastávati.“7 Na zloženie prísa-
hy mali predpísanú lehotu jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti zá-
kona (t. j. do 10. apríla 1919).8 Vzhľadom na nestabilnú situáciu na Sloven-
sku v roku 1919 (vojenský konfl ikt československej armády s komunistickou 
armádou Maďarskej republiky rád) bola lehota na sľub neskôr, na základe 
zákona č. 599/1919 Sb. z. a n. z 5. novembra 1919, predĺžená maximálne na 
jeden rok. Zároveň mohol minister spravodlivosti v rámci tejto lehoty zba-
viť úradu notárov, o ktorých usúdil, že „pre svoju činnosť nie sú hodní dôve-
ry, potrebnej pre vykonávanie úradu československého notára“. Zároveň mo-
hol notárov aj voľne preložiť na iné miesto.9 Táto lehota pre ministra bola 
o ďalší rok (od 6. septembra 1921) predĺžená zákonom č. 305/1921 Sb. z. a n. 
(ktorým sa vydávajú dočasné ustanovenia o verejných notároch na Sloven-
sku a na Podkarpatskej Rusi) z 12. augusta 1921. Vágne ustanovenie „nie sú 
hodní dôvery“ pritom nahradilo iné: „nie sú spôsobilí vykonávať úrad česko-
slovenského notára“.10

Zákon č. 196/1919 Sb. z. a n. (ktorým sa mení a doplňuje zákon o dočasnej 
úprave notárstva) následne umožnil zastávať notársky úrad na Slovensku aj 
občanom Česko-Slovenskej republiky pochádzajúcich z českých krajín, ktorí 
 6 MIKL, M. Notárstvo na Slovensku 1874–1993, s. 41.
 7 Zákon č. 155/1919 Sb. z. a n.
 8 MIKL, M. Notárstvo na Slovensku. Dostupné na internete: http://www.notar.sk/VIN/

1918_1948.htm.
 9 Zákon č. 599/1919 Sb. z. a n. Porovnaj: MIKL, M. Notárstvo na Slovensku 1874 – 1993, 

s. 54–55.
 10 Zákon č. 305/1921 Sb. z. a n. Porovnaj: MIKL, M. Notárstvo na Slovensku 1874 – 1993, 

s. 58.
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nadobudli úrad na základe recipovanej rakúskej legislatívy (rakúsky notár-
sky poriadok č. 75/1871 r. z.).11 Týmto spôsobom mal byť riešený nedostatok 
notárov a notárskych kandidátov slovenskej národnosti.

Štátoprávna zmena radikálne zasiahla aj do notárskych stavovských orga-
nizácií. Na Slovensku dovtedy pôsobili dve komory verejných notárov v Brati-
slave a Košiciach (zriadené zákonným článkom č. XXXV/1894 uh. zák. v zne-
ní zákonného článku č. VII/1886 uh. zák.). Ambíciou zákona č. 167/1920 Sb. 
z. a n. bolo prakticky zoštátnenie existujúcej notárskej záujmovej samosprá-
vy. Na jej čelo postavil správny výbor, ktorý mal riadiť notársku komoru so 
sídlom v Bratislave, do ktorej sa zlúčili dve dovtedajšie komory.12

Notársky stav teda počas prvej Československej republiky fungoval z väč-
šej časti na základe recipovaného rakúskeho a uhorského práva. Bol udržia-
vaný „numerus clausus“, pričom počet a sídla notárov boli pevne stanovené 
ministerstvom spravodlivosti, ktorý notárov menoval a mal nad nimi aj naj-
vyšší úradný dozor.13

Ďalšou významnou štátoprávnou zmenou bol vznik samostatného Slo-
venského štátu 14. marca 1939. Bola s ním spojená „obligátna“ povinnosť 
zloženia prísahy novému štátu, tentoraz v znení: „Prisahám na Boha živého, 
že vždy budem verný Slovenskému štátu a poslušný jeho vláde, prisahám, že 
budem zachovávať všetky zákony a platné nariadenia a že budem svoje povin-
nosti ako verejný notár plniť podľa zákonných ustanovení náležite a svedomite. 
Tak mi Pán Boh pomáhaj!“ Prísahu ustanovovala jedna z prvých noriem, vy-
daná len deň po vzniku štátu – Nariadenie vlády č. 6/1939 Sl. z. o služobnej 
prísahe štátnych zamestnancov, sudcov z 15. marca 1939.14

Politický vývoj po Mníchovskej konferencii v druhej Česko-Slovenskej 
republike a Slovenskom štáte (resp. Slovenskej republike) bol spojený aj so 
zmenou politického režimu, t. j. s postupným zánikom demokracie. Tá mala 
svoje konzekvencie aj v zásahoch výkonnej moci do notárskeho stavu. Na zá-
klade nariadenia s mocou zákona č. 201/1942 Sl. z. o dočasnej úprave verej-
ného notárstva zo dňa 13. októbra 1942 mohol minister pravosúdia ľubovoľ-
ne pozbaviť úradu verejného notára. Zdôvodnenie bolo pritom veľmi vágne: 
„pre svoju činnosť nie je hodný dôvery potrebnej pri vykonávaní úradu verej-

 11 Zákon č. 196/1919 Sb. z. a n.
 12 Zákon č. 167/1920 Sb. z. a n. Porovnaj: MIKL, M. Notárstvo na Slovensku 1874 – 1993, 

s. 58.
 13 BRÁZDA, J., BÉBR, R., ŠIMEK, P. Notářství, jeho vývoj, organizace a pravomoc (Srovnávací 

studie), s. 47.
 14 MIKL, M. Notárstvo na Slovensku 1874 – 1993, s. 80.
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ného notára“. Postihnutý mal právo podať do 15 dní po doručení rozhodnu-
tia opravný prostriedok (rozklad na Ministerstve pravosúdia Slovenskej re-
publiky), ktorý však nemal odkladný účinok. Minister mohol rovnako bez 
závážnejšieho dôvodu („zo služobných dôvodov“) preložiť verejného notára 
na iné služobné miesto.15 Išlo v podstate o rovnakú formuláciu ako vo vyššie 
spomínaných zákonoch, ktoré splnomocňovali ministra na personálne zme-
ny v prvých rokoch existencie medzivojnovej ČSR.16

Zaujímavosťou tohto nariadenia bolo, že sa stal predmetom kompetenčné-
ho sporu medzi vládou a parlamentom – Snemom Slovenskej republiky. Na-
riadenia s mocou zákona boli súčasťou zmocňovacieho zákonodarstva, ktoré 
je charakteristickou črtou autoritatívnych a totalitných režimov, kde výkon-
nej moci často prislúcha aj zákonodarná právomoc. Po vzniku samostatné-
ho Slovenského štátu prislúchala vláde na základe prvého zákona č. 1/1939 
Sl. z. fakticky neobmedzená právomoc prijímať normy so silou zákona.17 Pri-
jatím ústavy v júli 1939 bola legislatívna právomoc vlády za podmienok sta-
novených § 44 taxatívne ohraničená a tým aj obmedzená. V tomto rámci mal 
snem aj akúsi revíznu právomoc, keď mohol v stanovenej lehote, t. j. do troch 
mesiacov, vysloviť s nariadením nesúhlas, čím stratilo platnosť. (Pokiaľ tak 
neurobil, znamenalo to jeho konkludentný súhlas.) Práve nariadenie s mo-
cou zákona č. 201/1942 Sl. z. o dočasnej úprave verejného notárstva bolo 
jedným z mála prípadov, keď snem túto právomoc aj reálne využil.18 Ústav-
noprávny výbor snemu rokoval o tomto nariadení na zasadnutí 4. decembra 
1942, pričom zistil, že v danom prípade nie sú splnené formálne podmienky, 
ktoré § 44 ods. 1 ústavy predpisoval pre normotvornú činnosť vlády vo forme 
nariadenia s mocou zákona, lebo „nejde tu o také opatrenie, ktoré by vážne 
hospodárske, fi nančné alebo politické záujmy štátu na zamedzenie nenahradi-
teľnej ujmy neodkladne vyžadovali“.19

Okrem konštatovania zjavného prekročenia právomocí vládou (t. j. uzur-
pácii zákonodarnej právomoci nad rámec ústavy) mal výbor aj vecné výhra-
dy voči jeho obsahu. Konštatoval, že podstatou tohto nariadenia s mocou 

 15 Nariadenie s mocou zákona č. 201/1942 Sl. z.
 16 Nariadenie s mocou zákona č. 201/1942 Sl. z.
 17 Zákon č. 1/1939 Sl. z.
 18 Snem Slovenskej republiky. I. volebné obdobie. Parlamentná tlač č. 669. Správa ústav-

noprávneho výboru o nariadení s mocou zákona č. 201/1942 Sl. z. Dostupné na internete: 
http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=709

 19 Snem Slovenskej republiky. I. volebné obdobie. Parlamentná tlač č. 669. Správa ústav-
noprávneho výboru o nariadení s mocou zákona č. 201/1942 Sl. z. Dostupné na internete: 
http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=709
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zákona je, že minister pravosúdia môže pozbaviť úradu verejného notára, 
ktorý pre svoju činnosť „nie je hodný dôvery, potrebnej pre vykonávanie svoj-
ho úradu“ a môže taktiež zo služobných dôvodov preložiť verejného notára 
na iné služobné miesto. Ústavnoprávny výbor teda „dospel k presvedčeniu, 
že dnes už niet dôvodov pre také opatrenia, k akým dáva oprávnenie citované 
nariadenie s mocou zákona ministrovi pravosúdia. Treba tu najmä uvážiť, že 
v prípadoch, ak verejný notár protiprávnym spôsobom poruší svoje úradné po-
vinnosti, je za svoj čin disciplinárne zodpovedný, ak však týmto svojím činom 
porušil zároveň aj niektoré ustanovenie trestného zákona, podlieha okrem toho 
aj trestnému stíhaniu“. Výbor takto dospel k záveru, že „disciplinárne prípad-
ne trestné pokračovanie poskytuje teda v dostačujúcej miere možnosť na pri-
merané zakročenie proti verejnému notárovi, ktorý sa vo svojom úrade previnil 
a umožňuje najmä v odôvodnených prípadoch aj jeho pozbavenie verejnono-
társkeho úradu“. Ústavnoprávny výbor potom na základe uvedených dôvo-
dov navrhol plénu, aby Snem Slovenskej republiky prijal uznesenie, ktorým 
sa vyslovuje nesúhlas s nariadením s mocou zákona č. 201/1942 Sl. z. Snem 
Slovenskej republiky následne na svojom plenárnom zasadnutí 10. decem-
bra 1942 prijal uznesenie, že podľa § 44 ods. 3 ústavy nesúhlasí s nariadením 
s mocou zákona č. 201/1942 Sl. z. o dočasnej úprave verejného notárstva, a to 
s účinnosťou odo dňa 19. októbra 1942, t. j. odo dňa vyhlásenia tohto naria-
denia v Slovenskom zákonníku.20 Nariadenie, ktoré výrazne zasahovalo do 
činnosti notárov týmto stratilo platnosť.

Osobitným špecifi kom obdobia rokov 1938 – 1945 bola rasová perzekú-
cia. Diskriminačná legislatíva totiž zakazovala Židom popri iných povola-
niach aj výkon notárskeho povolania a v početných prípadoch bola aj príči-
nou odobratia úradu.

9.3  Vývoj notárstva v prvých povojnových rokoch
Aj ďalšia štátoprávna zmena – obnovenie československého štátu v roku 
1945, spojené aj so zmenou politického režimu – zasiahla aj do notárskeho 
povolania. Obdobie tzv. kontrolovanej či obmedzenej demokracie bolo cha-
rakteristické niekoľkými vlnami previerok „politickej spoľahlivosti“ notárov.

Prvá vlna preverovania prebehla podľa rozhodnutia Splnomocnené-
ho predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 3 zo 16. apríla 1945. O me-
 20 Vyhláška predsedu Snemu č. 238/1942 Sl. z. zo dňa 10. decembra 1942 o nesúhlase Snemu 

s nariadením s mocou zákona o dočasnej úprave verejného notárstva. 
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siac neskôr pokračovali previerky podľa nariadenia Slovenskej národnej rady 
č. 44/1945 Sb. n. SNR zo dňa 25. mája 1945 o úprave služobného pomeru 
štátnych a verejných zamestnancov. Podľa neho boli automaticky prepuste-
ní zo štátnych služieb štátni a verejní zamestnanci nemeckej alebo maďarskej 
národnosti bez možnosti uplatniť akékoľvek dovtedajšie nároky vyplývajúce 
zo služobného pomeru. Pre určenie národnosti pritom boli ako dištinktív-
ne znaky defi nované: pôvod, reč používaná v rodine alebo prihlásenie sa ku 
konkrétnej národnosti po 6. októbri 1938.21 

Aj pokiaľ notári nepatrili pod jednu z týchto „neslovanských“ národnos-
tí, boli podrobení ďalšiemu preverovaniu. Pokiaľ neboli osobitne ustanovení 
alebo povolaní do služby zo strany SNR alebo iného jej podriadeného orgá-
nu mali byť podľa nariadenia automaticky prepustení. Ak sa chceli prepuste-
niu vyhnúť, boli povinní písomne sa prihlásiť „do služieb Slovenskej národnej 
rady“ a zároveň iniciatívne spustiť preverovací proces voči svojej osobe vypl-
nením špecializovaného dotazníka. Preverovacia komisia následne skúmala, 
či sa kandidát nedopustil „fašistickej či kolaborantskej činnosti alebo konjunk-
turálneho štréberstva“. Prepustenie zo služby, resp. stratu úradu spôsobovalo 
aj odsúdenie retribučným súdom a uloženie vyššej sankcie ako verejné po-
karhanie.22

Jasnejšiu precizáciu previerok priniesla novela príslušného nariadenia 
prostredníctvom nariadenia SNR č. 99/1945 Zb. n. SNR z 23. augusta 1945 
s rovnomenným názvom. Upravilo viaceré prvky, ktoré pôvodnú právnu 
úpravu činilo takmer nevykonateľnou (napríklad, že vyslovilo paušálnu ne-
platnosť takmer všetkých dišpenzov, ako aj povýšení vykonaných po 29. sep-
tembri 1938 príslušnými orgánmi na Slovensku). Viacerí poslanci SNR ho 
v súlade s dôvodovou správou k nariadeniu č. 99/1945 označili za nejasné, 
pričom poukázali aj na ďalšie „značné materiálne nedostatky“.23

Preverovacia komisia mala predovšetkým preskúmať nasledovné okol-
nosti:
 1. prípadnú činnosť (resp. horlivé vykonávanie funkcie) v zaisťovacom 

alebo pracovnom tábore;

 21 Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 44/1945 Zb. n. SNR.
 22 Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 44/1945 Zb. n. SNR.
 23 Slovenská národná rada, Stenografický zápis o priebehu 11. zasadania pléna Slovenskej 

národnej rady konaného dňa 23. a 24. augusta 1945 v Bratislave. Dostupné na internete: 
http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=181638. 
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 2. účasť väčšej intenzity („dobrovoľná a iniciatívna“) na práci v Hlinkovej 
garde, Hlinkovej mládeži, Hlinkovej slovenskej ľudovej strane, v Slo-
vensko-nemeckej spoločnosti a v ďalších podobných inštitúciách;

 3. účasť aj nižšej intenzity („zúčastňoval sa na práci“) v nemeckých a ma-
ďarských organizáciách (SS, Gestapo, SA, NSDAP, SDP, DP, HJ, DJ, Kar-
patendeutsche Partei, Volksbund, Szabadcsapat, Fegyveres nemzeti 
szol gálat, Nyilaskeresztes párt);

 4. dobrovoľné a iniciatívne exponovanie sa za víťazstvo Nemecka, jeho 
spojencov, za nacizmus alebo fašizmus a jeho zariadenia;

 5. schvaľovanie rozbitia Československej republiky a vzťahov Slovenska 
k Nemecku;

 6. zisk majetkových a iných výhod z angažovania sa v predchádzajúcom 
politickom režime;

 7. dezercia z povstaleckého územia počas SNP;
 8. účasť na prenasledovaní účastníkov SNP;
 9. verejné „opovržlivé“ vyjadrenia o SNP alebo jeho účastníkoch.

Na „vyvinenie“ sa z uvedených skutkov mohli slúžiť nasledujúce „poľah-
čujúce okolnosti“ súvisiace s následnou účasťou na „boji proti fašizmu a za 
oslobodenie Československej republiky“:
 1. dobrovoľné nastúpenie do služby v československom, spojeneckom voj-

sku alebo v partizánskych oddieloch do 15. októbra 1944;
 2. opustenie zamestnania s úmyslom konať „službu pre národné povsta-

nie;“
 3. podpora československých alebo spojeneckých vojakov alebo partizá-

nov zbraňou, odevom, potravinami, správami, ukrytím pred nepriate-
ľom;

 4. sabotážne činy poškodzujúce „fašistické vojsko alebo podniky vojensky 
dôležité;“

 5. spravodajská činnosť z neslobodného územia pre československú vládu, 
Slovenskú národnú radu, ich členov alebo ich orgány;

 6. podpora uväznených alebo ohrozených osôb, ktoré boli perzekvované 
z dôvodov svojej národnej, politickej alebo rasovej príslušnosti („ak sa 
tak nestalo z dôvodov nízkych a nečestných alebo zo ziskuchtivosti“);

 7. verejná angažovanosť (tlačou alebo verejne slovom) proti „fašistickej 
vláde, jej orgánom, za ľudovú demokraciu, za oslobodenie Českosloven-
skej republiky a za vec spojených národov;“

 8. politická činnosť „za oslobodenie Československej republiky, za ľudovú 
demokraciu, proti fašizmu a Nemecku;“
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 9. emigrácia s cieľom organizovať branný odboj, alebo vyvinúť politickú 
čin nosť;

 10. uväznenie alebo iná vážna ujma „pre účasť na národnom povstaní alebo 
pre národnú príslušnosť alebo demokratické a protifašistické presvedče-
nie“.

9.4  Február 1948 a prvý notársky zákon z roku 1949
Vo februárových dňoch bol už 26. februára 1948 na pražskej schôdzi no-
társkych pracovníkov ustanovený Ústredný akčný výbor notársky (ÚAVN). 
Podobne ako v takmer všetkých sférach spoločnosti, aj v notárskej komore 
sa pokúsila samozvaná skupina priaznivcov Komunistickej strany Českoslo-
venska (KSČ) založiť akčný výbor a prevziať vedenie inštitúcie od jej legálne-
ho vedenia.24 Opatrenia akčných výborov, ktoré sa primárne snažili o perso-
nálne čistky v oblasti svojho pôsobenia, boli neskôr dodatočne legalizované 
zákonom č. 213/1948 Zb.25 Členovia ÚAVN (podobne ako všetky akčné vý-
bory v ČSR) deklarovali vernosť vláde obrodeného Národného frontu. V na-
sledujúcich dvoch dňoch sa z iniciatívy a za osobnej prítomnosti predsedu 
ÚAVN konali podobné zhromaždenia v Brne (27. februára 1948) a v Brati-
slave (28. februára 1948).26

Následne, 8. marca 1948, rozposlal ÚAVN všetkým notárom v ČSR „akti-
vačný list“ s výzvou, aby vstúpili do komunistickej strany. Zároveň všetkých 
vyzval na podporu činnosti akčných výborov a vystríhal notárov pred ha-
tením ich činnosti. V rámci bezprostredných pofebruárových čistiek došlo 
v 14 prípadoch k okamžitému zbaveniu notárskeho úradu, pričom v dvoch 
prípadoch následne došlo k revidovaniu tohto rozhodnutia (t. j. k „zmierne-
niu opatrenia akčného výboru“). 

Následne malo vedenie notárskeho akčného výboru iniciovať reformu in-
štitúcie notárstva v zmysle priblíženia sa k sovietskemu vzoru, pričom jej 
výsledkami boli zákon i nariadenie z roku 1949. ÚAVN tiež začal v prvých 
mesiacoch roku 1950 organizovať aj ideologickú prevýchovu notárov a no-
társkych koncipientov prostredníctvom intenzívnych dvojtýždňových kur-

 24 Národní archiv (ďalej NA) Praha, fond Právnická komise ÚV KSČ, krabica (ďalej k.) 56.
 25 Zákon č. 213/1948 Zb.
 26 NA Praha, fond Právnická komise ÚV KSČ, k. 56.
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zov v Prahe a v Jevanoch. Frekventanti boli na kurzy osobne pozývaní a pod 
hrozbou straty úradu sa žiaden z nich neodvážil odmietnuť účasť.27

Po nastolení komunistického režimu vo februári 1948 bol Národnému 
zhromaždeniu predložený zákon, ktorého zámerom bolo inštitúciu notár-
stva úplne zrušiť. Notárom sa napokon podarilo tomuto scenáru zabrániť, 
keď predložili memorandum, v ktorom poukazovali na príklady pozitívneho 
fungovania svojich kolegov vo väčšine socialistických štátov.28

Nová legislatíva teda napokon notárske povolanie zachovala, no zásadne 
zmenila jeho charakter. Prispôsobila ho potrebám komunistického režimu 
a vytvorila legislatívny rámec k rozsiahlym personálnym čistkám. Po ich vy-
konaní pôsobilo k 1. 1. 1950 v celom Československu 377 notárov a 175 no-
társkych koncipientov (z toho na Slovensku 60 notárov a 7 koncipientov).29

V novom zákone, ktorý komunistický parlament schválil 14. júla 1949,30 
bol zdôrazňovaný najmä verejnoprávny charakter notárstva. Notárstvo 
v ňom bolo charakterizované ako verejná inštitúcia, ktorá mala byť v prvom 
rade využívaná štátom a najmä súdmi. Jeho „sekundárnou“ úlohou malo byť 
spolupôsobenie pri úprave majetkovoprávnych vzťahov občanov. Obe úlohy 
však v duchu novej komunistickej štátnej ideológie mali byť nie cieľom, ale 
iba prostriedkom k budovaniu socialistickej spoločnosti.

Hlavné ciele pôsobenia notárstva boli totiž formulované v prvom rade 
ideologicky. Malo prispievať, aby nebola rušená pracovná iniciatíva a naru-
šovaná pracovná výkonnosť. Tú totiž údajne narúšali majetkové konfl ikty, 
pravdepodobnosť ktorých mala znižovať práve činnosť notárov zlaďujúca 
osobné, rodinné a susedské vzťahy. Notárstvo sa teda malo stať inštitúciou 
zodpovedajúcou novodobým úlohám a malo mať „priamu účasť na zabezpe-
čení ľudovodemokratického právneho poriadku“.31

Spolu s prvým notárskym zákonom bol publikovaný aj vykonávací pred-
pis v podobe nariadenia ministerstva spravodlivosti č. 202/1949 Zb. z 15. au-
gusta 1949.32 

 27 NA Praha, fond Právnická komise ÚV KSČ, k. 56.
 28 MIKL, M. Notárstvo na Slovensku 1874 – 1993, s. 121, pozri tiež: HANUŠ, Š. Jak moravští 

notáři zachraňovali instituci notářství. In Ad Notam, 1995, č. 1, s. 17.
 29 NA Praha, fond Právnická komise ÚV KSČ, k. 56.
 30 Zákon č. 201/1949 Zb.
 31 NA Praha, fond Právnická komise ÚV KSČ, k. 60; Tiež: NA Praha, fond Právnická komise 

ÚV KSČ, k. 57.
 32 Nariadenie ministra spravodlivosti č. 202/1949 Zb.
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Jednotná celoštátna právna úprava notárstva už zodpovedala unifi kovanej 
justičnej správe a jeho regionálna štruktúra bola zároveň prispôsobená nové-
mu územnému členeniu štátu – krajskému zriadeniu.

Notárov vymenúval minister spravodlivosti na návrh Ústredného notár-
skeho zboru a zároveň im určoval aj sídla. Zákon zachovával aj právo na 
odmenu za vykonaný úkon, pričom štát mal byť zárukou „úmernosti“ jej 
 výšky.33 

Obmedzené malo byť aj právo notára odmietnuť požadovanú právnu po-
moc. Defi nícia dôvodov a ich závažnosť bola obsahom vyššie spomínaného 
vykonávacieho predpisu k zákonu.34 

K ustanoveniam, ktoré zodpovedali obvyklým štandardom spojeným 
s notárskym povolaním patrilo zakotvenie inkompatibility so súčasným vy-
konávaním inej platenej profesie (jedinú výnimku pritom predstavovala ve-
decká a učiteľská činnosť). Rovnako k nim patrila aj povinnosť mlčanlivosti. 

Pre zachovanie kontinuity riadneho výkonu úradu, potrebného pre štát-
ne inštitúcie i občanov, bola ponechaná aj dovtedy existujúca možnosť, aby 
sa v príslušnom medziobdobí stal dočasným „správcom notárstva“ iný notár 
alebo notársky koncipient, spôsobilý na výkon notárskeho úradu. 

Aj podmienky vykonávania notárskeho povolania, ktoré formuloval nový 
zákon boli silne poznamenané vládnucim režimom. Preukázanie predpísa-
nej odbornej spôsobilosti bolo podmienkou menovanou príznačne až na po-
slednom mieste. Bola to navyše podmienka, ktorú mohol menovací orgán 
zmierniť alebo odpustiť.35

Podľa ministerskej vyhlášky sa za naplnenie odbornej spôsobilosti pova-
žovalo:
 a) úspešne dokončené právnické štúdium,
 b) úspešné absolvovanie odbornej justičnej skúšky,
 c) päťročná právna prax vykonaná u notára (do tejto právnej praxe bolo 

možné započítať aj právnu prax vykonanú na súde alebo u advokáta 
v úhrnnej dobe najviac do dvoch rokov).36

Prvoradou podmienkou však mala byť „štátna spoľahlivosť“ a „oddanosť 
ľudovodemokratickému zriadeniu“. K „štandardným“ podmienkam vykoná-
vania notárskeho úradu patrilo československé štátne občianstvo a bezúhon-
nosť. Komunistický zákonodarca toto poradie priority zdôvodňoval tým, že 

 33 Zákon č. 201/1949 Zb.
 34 Nariadenie ministra spravodlivosti č. 202/1949 Zb.
 35 Zákon 201/1949 Zb.
 36 Nariadenie ministra spravodlivosti č. 202/1949 Zb.
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všeobecná spôsobilosť notára vyplýva predovšetkým „z úkolů; jež jsou notáři 
uloženy“. 

Notárov podľa zákona z roku 1949 menoval minister spravodlivosti. Pod-
ľa zákonodarcu „je třeba vyhradit ministerstvu spravedlnosti intensivní dozor 
na výkon notářství...,“ pričom „ministerstvo spravedlnosti zde chrání veřejný 
zájem“. 

Po vymenovaní skladal nový notár sľub do rúk predsedu krajského súdu 
v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej 
republike a jej ľudovodemokratickému zriadeniu, že pri výkone svojho úra-
du a pri plnení ostatných povinností budem zachovávať zákony a nariadenia 
a prispievať na zachovávanie a upevnenie ľudovodemokratického právneho po-
riadku a že budem svoje povolanie vykonávať podľa svojho najlepšieho vedo-
mia v prospech ľudu a štátu.“37

Notári neboli pod ideologickým drobnohľadom len pri kreovaní do funk-
cie, ale aj počas činnosti. Viacnásobnú kontrolu ich činnosti odôvodnil záko-
nodarca nasledovne: „Význam funkce notáře odůvodňuje požadavek přímého 
vlivu státní správy jak při vzniku úřadu notáře, tak i při kontrole jeho výko-
nu.“38 Zákon teda notárov zaväzoval byť ochrancom a strážcom nielen do-
držiavania platných zákonov, ale aj ideologickej podstaty totalitného režimu. 
Jeho ideológia však nebola nikdy pevne kodifi kovaná. Naopak, bola väčšinou 
účelovo prispôsobovaná, reagujúc tak na aktuálnu politickú situáciu a najmä 
na vývoj v mocenskom centre sovietskeho bloku – v sovietskej komunistickej 
strane. Notárov teda zákon fakticky zaväzoval dynamicky sa prispôsobovať 
aktuálnej verzii štátnej ideológie. Podľa zákonodarcu im teda aj ukladal po-
vinnosť „dbát i tendencí současného vývoje lidově demokratického zřízení...“ 

Ideologické hľadisko bol podľa zákona notár povinný „náležite a statočne“ 
skúmať aj pri bežných právnych úkonoch. Popri „štandardných“ notárskych 
úlohách (skúmať zákonnosť pred ním konaných právnych úkonov, spôso-
bilosť strán k právam a právnym činom a zisťovať ich skutočnú vôľu, dať im 
právne poučenie o obsahu a následkoch zamýšľaného úkonu a konať jasne 
a úplne tak, aby boli podľa možnosti vylúčené pochybnosti) mal strážiť aj sú-
lad právneho úkonu s ľudovodemokratickým zriadením.39

 37 Zákon č. 201/1949 Zb. porov.: Národní shromáždění republiky Československé 1949. 
I. volební období. 3. zasedání. Tisk 328. Dostupné na internete: http://www.nrsr.sk/dl/
Browser/Document?documentId=71932

 38 NA Praha, fond Právnická komise ÚV KSČ, k. 60; Tiež: NA Praha, fond Právnická komise 
ÚV KSČ, k. 56.

 39 Zákon č. 201/1949 Zb.
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Ochranou komunistického režimu bola limitovaná dokonca aj notárska 
mlčanlivosť. Keďže „zájem státní ovšem nepřipouští, aby závazek mlčenlivosti 
trval i v případech, kdy speciálním předpisem je uložena každému občanu po-
vinnost oznamovací“, notár nebol zbavený oznamovacej povinnosti vyplýva-
júcej z trestných zákonov, vrátane zákona č. 231/1948 Zb. na ochranu ľudo-
vodemokratickej republiky.40 Notára mohli zbaviť povinnosti mlčanlivosti aj 
strany právneho úkonu, prípadne minister spravodlivosti.

V rámci kontroly notárstva komunistickým režimom bol zákonom veľmi 
dôsledne upravený aj zánik mandátu. Dokonca aj rezignácia notára vyžado-
vala na svoju platnosť prijatie ministrom spravodlivosti. Keďže zánik vyža-
doval určitý časovo vymedzený úradný postup, zakotvil zákon aj možnosť 
okamžitého zastavenia činnosti. Slovami zákonodarcu teda: „Zájem veřej-
ný vyžaduje, aby příslušnému orgánu byla dána možnost zakázat notáři vý-
kon úřadu ještě před rozhodnutím o zániku úřadu.“ Príslušný Krajský notár-
sky zbor teda mohol s okamžitou platnosťou zakázať notárovi výkon úradu 
a ustanoviť mu zástupcu.

Zákon pritom defi noval niekoľko dôvodov zániku úradu notára. Prvora-
dým z nich bola strata niektorých z vlastností, predpísaných pre vymenova-
nie (teda v prvom rade „štátnu spoľahlivosť“ a „oddanosť ľudovodemokratic-
kému zriadeniu“). K ďalším dôvodom patrili choroba, ktorá ho činila trvale 
nespôsobilým zastávať svoj úrad; či dlhodobé nevykonávanie svojho úradu 
bez vážneho dôvodu. V týchto prípadoch rozhodoval s konečnou platnos-
ťou minister spravodlivosti na návrh príslušného Krajského notárskeho zbo-
ru. Notára mohol svojím rozhodnutím po príslušnom konaní zbaviť úradu 
aj kárny súd.41 

Nástup nového totalitného režimu bol, samozrejme, spojený aj s ďalšou 
vlnou personálnych previerok. Komunistický režim bol totiž nútený (podob-
ne ako v ďalších odborných profesiách) prevziať aspoň časť dovtedajšieho 
notárskeho aparátu. Ten mal postupne prejsť selekčným procesom prostred-
níctvom previerok lojality voči novému režimu. Ich ofi ciálne zdôvodnenie 
uvádzalo, že „potřeba, aby výkon notářský byl uveden v soulad se zvýšený-
mi požadavky zákona, vyžaduje, aby byla dána možnost přezkoumat i osobní 
způsobilost a vhodnost notářů k dalšímu vedení úřadu“.42

 40 Zákon č. 231/1948 Zb.
 41 Zákon č. 201/1949 Zb.
 42 Zákon č. 201/1949 Zb. Porovnaj: Národní shromáždění republiky Československé 1949. 

I. volební období. 3. zasedání. Tisk 328. Dostupné na internete: http://www.nrsr.sk/dl/
Browser/Document?documentId=71932.
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Previerkou mal prejsť každý notár, pričom o jeho ďalšom pôsobení mu-
sel minister spravodlivosti výslovne rozhodnúť. Zákon teda striktne stanovil, 
že podmienkou pôsobenia notára je rozhodnutie ministra o tom, že sa no-
tár ponecháva v úrade. Neprevzatí notári prišli o svoj úrad dňom doručenia 
príslušného rozhodnutia. O ďalšom pôsobení zástupcov notárov a správcov 
notárstiev analogicky rozhodoval Ústredný notársky zbor, resp. Krajský no-
társky zbor.43 

V rámci unifi kácie notárstva v rámci Československej republiky sa tiež na 
Slovensku prestal používať pojem „verejný notár“.

Postavenie notárskych koncipientov bolo upravené v súlade s celkovým 
spoločenským trendom, ktorý smeroval k stavu, keď sa mal jediným zamest-
návateľom stať štát, resp. ním zriaďované (kontrolované) spoločenské orga-
nizácie. Nerecipoval sa teda stav, keď (podobne ako u advokátov) bol konci-
pient plne pod „kuratelou“ svojho notára, ktorý si ho vybral, prijal a tiež ho 
platil, keďže preňho ako zamestnanec pracoval. Koncipienti boli podľa nové-
ho zákona zamestnancami krajského notárskeho zboru, ktorý ich jednotli-
vým notárom len prideľoval na výkon praxe. Mal tým byť zaručený ich „vše-
stranný výcvik“ a pod plnú štátnu kontrolu tak bol podriadený nielen výber 
notárov, ale aj koncipientov. Medzi podmienky výberu koncipientov patrili 
popri predpísanej odbornej spôsobilosti a štátneho občianstva opäť predo-
všetkým „štátna spoľahlivosť a oddanosť ľudovodemokratickému zriadeniu“.44

Pokiaľ ide o územnú organizáciu notárstva, komunistické vedenie rozho-
dlo o prijatí právnej úpravy znamenajúcej úplnú diskontinuitu s dovtedajším 
vývojom. Zákon totiž zrušil dovtedajšie notárske stavovské organizácie (ko-
mory), ktoré boli vytvorené v rámci jednotlivých častí (krajín) bývalého kra-
jinského zriadenia. Diskontinuita pritom spočívala predovšetkým v dvoch 
nových prvkoch:
 1. nová územná organizácia bola prispôsobená aktuálnemu územnospráv-

nemu usporiadaniu;
 2. zmena charakteru notárskej organizácie – samosprávne riadenie tradič-

ných stavovských organizácií nahradil štátny dirigizmus.45

Notári boli organizovaní na územnom princípe v krajských notárskych 
zboroch. Kvôli možnosti zastupovania však nebola jeho služba striktne via-
zaná len na vlastný obvod. Aj v organizácii notárstva sa prejavila tendencia 

 43 Zákon č. 201/1949 Zb. Porovnaj: NA Praha, fond Právnická komise ÚV KSČ, k. 60; Tiež: 
NA Praha, fond Právnická komise ÚV KSČ, k. 56.

 44 Zákon č. 201/1949 Sb.
 45 Zákon č. 201/1949 Sb. 
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unifi kovať všetky druhy správy – mala byť teda kompatibilná s organizáciou 
krajských národných výborov a súdnictva.

Krajské notárske zbory, ktoré boli zriadené v sídle príslušného krajského 
súdu, tvorili notári každého kraja. Viedli výkon notárstva vo svojom obvo-
de, vydávali záväzné smernice a dohliadali na ich zachovávanie. Boli teda 
orgánom dozoru nad notárskou činnosťou. Pri jeho výkone mohli notárom 
a notárskym koncipientom udeľovať sankcie vo forme výstrah, upozornení 
a napomenutí i poriadkových pokút. Voči rozhodnutiam o týchto sankciách 
bola prípustná sťažnosť k nadriadenému orgánu – Ústrednému notárskemu 
zboru. Ten sídlil v Prahe a mali ho vytvoriť krajské zbory, pričom jeho čin-
nosť bola fi nancovaná z ich príspevkov. Bol orgánom dozoru nad podria-
denými zbormi, vydával pre ne záväzné smernice, pričom mal právo zrušiť 
alebo meniť ich opatrenia. Organizačným sústredením notárstva v jednom 
ústrednom orgáne tak mali byť zabezpečené „predpoklady pre jednotný po-
stup krajských zborov“.

Orgány jednotlivých krajských zborov tvorili: predseda, členská schôdza 
a krajský notársky výbor. Analogickú štruktúru mal aj ústredný zbor: predse-
da – schôdze delegátov krajských zborov a ústredný notársky výbor.46

Na prvý pohľad tieto kvázi správne orgány pôsobili ako samosprávna or-
ganizácia. Rozhodujúca však bola ingerenčná právomoc ministerstva spra-
vodlivosti, ktoré bolo akýmsi univerzálnym dozorným orgánom s takmer 
neobmedzenou právomocou. Na základe voľnej úvahy mohol minister zlu-
čovať krajské zbory pre viac krajov a najmä zasahovať do zloženia i pôsob-
nosti ich orgánov. Mohol teda rozpustiť, odvolať alebo zastaviť ich činnosť 
všetkých orgánov správy notárstva a nahradiť ich priamo menovanou správ-
nou komisiou. Do jeho právomoci tiež patrilo zrušiť alebo zmeniť uznesenia 
a opatrenia týchto orgánov, prípadne pozastaviť ich výkon. Ako zdôvodnenie 
postačoval vágny pojem – verejný záujem.

Zamestnanecký charakter vzťahu notárov k príslušnému krajskému notár-
skemu zboru bol zvýraznený aj úpravou fi nančných úhrad súvisiacich s po-
platkami za notárske úkony i odmenami notárom, ktorí prestali byť fi nančne 
autonómnou jednotkou. Notár zúčtovával a odvádzal platby, prijaté pri vý-
kone notárstva, príslušnému krajskému notárskemu zboru, ktorý z nich hra-
dil svoju činnosť a pravidelne vyplácal odmeny jednotlivým notárom. Tento 
systém mal byť podľa zákonodarcu „výrazom zákonnej tendencie, aby bolo 

 46 Zákon č. 201/1949 Sb. Porovnaj: Zákon č. 201/1949 Zb. Porovnaj: Národní shromáždění 
republiky Československé 1949. I. volební období. 3. zasedání. Tisk 328. Dostupné na in-
ternete: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=71932.
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notárstvo zbavené podnikateľskej povahy“. Mali tak dostať „spravodlivú od-
menu“ za prácu, pričom zároveň mala byť vylúčená „príležitosť z bezprácnym 
ziskom“. Tieto opatrenia mali prispieť k tomu, aby „dôvera v notárov bola (...) 
posilnená“.47

Aj defi nícia úloh notárstva opäť obsahovala výrazný ideologický nádych, 
keď jej dominovala povinnosť prispievať pri svojej činnosti „k zachovávaniu 
a upevneniu ľudovodemokratického právneho poriadku“.

Prvú skupinu vecných úloh tvorilo spisovanie verejných listín o právnych 
úkonoch, prejavoch a skutočnostiach právne významných, kde notári pôso-
bili ako verejné orgány. Ako splnomocnenci strán teda spisovali pre strany 
podania a iné listiny a dávali im aj právne rady. 

Jednou zo zmien bolo opustenie duplicity notárskych zápisov a notár-
skych protokolov, pričom bola zavedená jednotná forma notárskych zápisov 
s jednotnou formou vyhotovení určených pre jednotlivé strany. 

Dovtedajšia verejná povaha notárskych listín pritom zostala zachovaná, 
čo platilo pre notárske zápisy i osvedčenia z nich. Zákon tiež ponechal notá-
rom aj oprávnenia, prijímať do úschovy listiny i cennosti.

Ďalšiu skupinu úloh tvorili konania a úkony vykonávané na príkaz súdu. 
Dovtedajšia prax poverovania notárov úlohou súdneho komisára bola pre-
menovaná na činnosť na základe príkazu.

Zákon nanovo upravil aj osobitné formy postihu notárov. Zvýšená mie-
ra disciplinárnej represie bola zdôvodnená tým, že „povaha činnosti notárov 
a povinnosti uložené im týmto zákonom vyžadujú, aby ich porušenie bolo stí-
hané so zvýšenou prísnosťou“. 

Zákon zavádzal dva druhy disciplinárnych konaní: 
 1. tzv. „riešenie výborom“ – pokiaľ sa notár alebo koncipient dopustil či-

nov, ktoré možno kvalifi kovať len ako neporiadnosť, podliehala dozoru 
výboru (v zmysle ustanovení § 12 zákona); 

 2. v ostatných prípadoch malo byť previnenie notárov posúdené v „klasic-
kom“ disciplinárnom konaní. V ňom mohli byť udelené tri druhy tres-
tov:

 a) písomné pokarhanie,
 b) peňažná pokuta od 500 do 1 000 000 Kčs,
 c) najvyššou sankciou bolo pozbavenie úradu.48

 47 Zákon č. 201/1949 Sb. Porovnaj: Zákon č. 201/1949 Zb. Porovnaj: Národní shromáždění 
republiky Československé 1949. I. volební období. 3. zasedání. Tisk 328. Dostupné na in-
ternete: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=71932.

 48 Zákon č. 201/1949 Sb.
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Dôležitým faktorom pre pôsobenie notárov bolo faktické ubúdanie súk-
romnoprávnej agendy v súvislosti s celkovými spoločenskými zmenami.49 
Súkromné a osobné vlastníctvo sa postupne výrazne redukovali, a tak sa čo-
raz výraznejším predmetom činnosti stávali právne vzťahy socialistických 
organizácií. Odhliadnuc od rozsiahlych personálnych čistiek (ktoré zasiah-
li všetky sféry spoločnosti) si notári podľa zákona z roku 1949 zachovávali 
väčšiu časť svojej „predvojnovej podoby“ vrátane čiastočného autonómne-
ho ekonomického fungovania. Radikálnu zmenu a faktický zánik notárstiev 
v „tradičnom“ pojatí tak v tomto smere priniesol až zákon z roku 1951.50 

9.5  Zákon z roku 1951
K úplnému poštátneniu notárstva došlo až prostredníctvom novej právnej 
úpravy v roku 1951. Zákon č. 116/1951 z 20. decembra 1951 už používal vý-
lučne len nový pojem – štátne notárstvo.51 

Ministerstvo spravodlivosti pri jeho predkladaní konštatovalo, že notár-
stvo, vybudované zákonom č. 201/1949 Zb. „dnes už nevyhovuje“, keďže „po-
stupné rozvinování hospodářsko-organisátorské a kulturně-výchovné funkce 
našeho lidově demokratického státu, zajišťující budování a ochranu nového, 
socialistického hospodářství a výchovu občanů v duchu socialismu musí se při-
rozeně zračit též v náplni dosavadních úkolů notářů. To znamená, že dosavad-
ní úkoly notářství se musí rozšířit a podstatně prohloubit“.52

Nová právna úprava mala reagovať aj na nedávnu kodifi káciu občianskeho 
práva, pričom ministerstvo spravodlivosti konštatovalo, že nové kódexy pre-
niesli ťažisko pôsobnosti notárstva od individuálnej právnej pomoci k sledo-
vaniu všeobecného záujmu, t. j. k pomoci súdom, predovšetkým v činnosti 
konanej na príkaz súdu. Istý „návrat“ súkromnoprávnej agendy malo ale pri-
niesť postupné zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva.53

Socialistický notár sa teda mal zásadne líšiť od dovtedajšieho – kapita-
listického. Jeho nové poslanie v ľudovodemokratickom režime ako orgánu, 
„který je ve své činnosti ve stálém styku s nejširším okruhem občanstva“ defi -
 49 ČECHOVÁ, B. Notářství, s. 914.
 50 ČECHOVÁ, B. Notářství, s. 914.
 51 Zákon č. 116/1951 Zb.
 52 Národní shromáždění republiky Československé 1951. I. volební období. 8. zasedání. 

Tlač č. 591. Dostupné na internete: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?document
Id=72195.

 53 ČECHOVÁ, B. Notářství, s. 915.
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noval zákonodarca tak, že jeho prioritnou úlohou je nielen napomáhať pri 
ochrane osobných a majetkových záujmov občanov, socialistických právnic-
kých osôb a iných spoločenských organizácií pri dojednávaní právnych úko-
nov, ale tiež bdieť i nad zákonnosťou týchto úkonov. Ďalej mal vhodne pri-
spievať aj „výchově a k dodržování socialistické zákonnosti“ aj tým, že „může 
občany v podrobnostech seznamovat s politickým obsahem a účelem zákonů 
a přesvědčovat je o jejich správnosti“.

Notárstvo sa malo podľa zákonodarcu stať predovšetkým orgánom „sledu-
jícím upevňování socialistické zákonnosti“ a predovšetkým ochrancom celého 
socialistického hospodárstva. Ich hlavnou úlohou teda malo byť, aby uvádza-
li do súladu záujmy občanov, socialistických právnických osôb so záujmom 
celej spoločnosti.54

Na plnenie týchto úloh bolo podľa zákonodarcu nevyhnutné, aby bolo 
zákonodarstvo úplne zoštátnené. Zákon teda notárstva explicitne defi noval 
ako štátne úrady. Zároveň výslovne zaraďoval notárov, notárskych čakateľov 
i ostatných zamestnancov notárstva medzi štátnych zamestnancov. Ich jedi-
ným príjmom teda mal byť plat zamestnancov štátu, pričom notárske poplat-
ky sa stali priamym príjmom štátneho rozpočtu. 

Príjmy z nich až do tejto právnej úpravy mohli postačovať na chod jed-
notlivých notárskych úradov ako samostatných ekonomických jednotiek. 
Napríklad od septembra 1949 do konca roka 1950 vykazovali všetky česko-
slovenské notárstva čistý výnos vyše dvanásť a pol milióna Kčs. Tento prí-
jem bol pritom považovaný za podpriemerný a počítalo sa s jeho niekoľko-
násobným nárastom (napríklad už počas prvých troch kvartálov roka 1951 
prekročil 66 miliónov...) . Priame napojenie na štátny rozpočet preto podľa 
predpokladov nemalo priniesť pre štát hospodárske straty, hoci sa počítalo 
s postupným znížením výšky poplatkov.

Z dôvodovej správy tiež bolo zrejmé, že vedenie komunistickej strany de-
fi nitívne upustilo od pôvodného zámeru likvidovať notársky stav. Rozhodu-
júcim argumentom pritom bola jeho existencia vo väčšine krajín sovietskeho 
bloku, predovšetkým v samotnom ZSSR. Ministerstvo spravodlivosti kon-
štatovalo, že „notařství bylo ponecháno jak v Sovětském svazu, tak v lidově 
demokratických státech; z toho je patrno, že notářství má své oprávnění a svůj 
význam i ve společnosti budující socialismus“. 

Územná organizácia notárstiev bola viazaná na obvody okresných súdov, 
pričom boli zriaďované v ich sídle. Minister spravodlivosti mal pritom právo-
 54 NA Praha, fond Právnická komise ÚV KSČ, k. 56; Tiež: NA Praha, fond Právnická komise 

ÚV KSČ, k. 57.
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moc zriadiť pre príslušný obvod okresného súdu i ďalšie notárstvo (prípadne 
i mimo sídla súdu). Územné obvody notárstiev neskôr zmenila novela notár-
skeho zákona z roku 1954, keď ich prispôsobila územnému členeniu štátu na 
okresy, resp. ich zjednotila s obvodmi okresných národných  výborov.55 

Nad jednotlivými notárstvami zákon z roku 1951 zriaďoval dvojitý do-
hľad. Primárne ho vykonával predseda okresného súdu, v obvode ktorého 
bolo notárstvo zriadené. „Generálny“ dohľad nad všetkými notárstvami vy-
konával minister spravodlivosti. Bezprostredný služobný dohľad nad všetký-
mi zamestnancami notárstva prislúchal notárovi, ktorý stál na čele notárstva. 
Osobným úradom pre notárov, notárskych čakateľov a ostatných zamestnan-
cov notárstva bol príslušný krajský súd.

Takáto právna úprava mala zjavnú inšpiráciu v Sovietskom zväze. Tamoj-
šia notárska legislatíva sa až do uchopenia moci boľševikmi vyvíjala podob-
ne ako v bývalých krajinách Rakúsko-Uhorskej monarchie. Moderný notár-
sky poriadok, ktorý zodpovedal vtedajším európskym štandardom, bol totiž 
v cárskom Rusku prijatý už v roku 1866. Vrchní notári boli menovaní priamo 
cárom na návrh ministra spravodlivosti a notári boli ustanovení predsedom 
krajského súdu. Platil tiež „numerus clausus“, pričom minister určoval počet 
notárov pre každé mesto. Notári museli splniť stanovené podmienky a kvali-
fi kačné predpoklady – bezúhonnosť, ruské občianstvo a úspešné absolvova-
nie skúšky. V rámci svojej činnosti vykonávali akty trojakého druhu:
 1. overovacie (strany ich spísali sami a notár ich len overil);
 2. notárske (notár ich vypracoval sám a zapísal ich do knihy aktov;
 3. zmluvné (dotýkali sa práv k nehnuteľnému majetku a potvrdzovať ich 

mohol len vrchný notár).
Následkom boľševického prevratu bola (podobne ako po nastolení komu-

nistického režimu v Československu o tridsať rokov neskôr) aj transformá-
cia modelu notárstva, ktorý sa vyformoval v druhej polovici 19. storočia. Aj 
v ZSSR sa pritom v prvom období uvažovalo o úplnej likvidácii notárske-
ho stavu. Koncom roku 1918 odporučil ľudový komisariát pre justíciu úplné 
zrušenie notárstva. Väčšia časť jeho agendy totiž zanikla spolu s odstránením 
súkromného vlastníctva nehnuteľností a aj dočasným zrušením dedičské-
ho práva a zostávajúcu časť mali zabezpečovať miestne ľudové soviety alebo 
miestne ľudové súdy. Zanedlho, v roku 1919, však bolo rozhodnuté notárstva 
zachovať, pričom časť agendy im vrátila Nová ekonomická politika (prináša-
júca do sovietskej ekonomiky čiastočné trhové vzťahy), najmä po zavedení 

 55 Zákon č. 52/1954. Porovnaj: ČECHOVÁ, B. Notářství, s. 916.



201

9.5  Zákon z roku 1951

povinnej registrácie zmlúv. V dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia 
začal význam sovietskych notárstiev postupne stúpať, pričom im pribúda-
li ďalšie kompetencie. Právna úprava v rámci Sovietskeho zväzu smerovala 
k postupnej unifi kácii jednotlivých právnych úprav zväzových republík, kto-
ré zohľadňovali miestne špecifi ká.56

Notárstvo v ZSSR vykonávalo svoje úlohy v štátnych notárskych kancelári-
ách, pričom notárov, zriadených pri krajských (oblastných) sovietoch tu me-
novali, prekladali a prepúšťali prednostovia úradov ministerstiev spravodli-
vosti jednotlivých zväzových republík. Notárov na významnejších miestach 
(predovšetkým v hlavných mestách zväzových a autonómnych republík, 
v krajských a oblastných mestách) prekladalo a prepúšťalo priamo minister-
stvo spravodlivosti príslušnej zväzovej republiky. Vrchný dohľad nad činnos-
ťou notárskych kancelárií vykonávalo popri zväzových republikách aj ústre-
die – t. j. Ministerstvo spravodlivosti ZSSR.57

Systém „socialistického notárstva“ sa veľmi neodlišoval ani pokiaľ išlo 
o ďalšie socialistické štáty. Napríklad v Bulharsku bolo notárstvo včlenené 
priamo do súdnictva (bolo zriadené v rámci okresných súdov). Bezprostred-
ný dohľad nad ním vykonával príslušný súd a vrchný dohľad bol v kompe-
tencii ministra spravodlivosti, ktorý notárov aj menoval.

V Maďarsku zas bolo notárstvo poňaté tradičnejšie. Prešlo premenou na 
verejnú služobnú inštitúciu so zachovaním dovtedajšieho pomenovania i ob-
sahu činnosti.58 Na notárov sa pritom hľadelo rovnako ako na sudcov okres-
ného súdu, pričom sa vyžadovali aj obdobné kvalifi kačné predpoklady.59 

Systém štátneho dohľadu v Československu bol čiastočne modifi kovaný 
v rámci novely notárskeho zákona v roku 1959. Podľa nej prislúchal predse-
dovi príslušného ľudového súdu, v obvode ktorého sa notárstvo nachádza-
lo.60 

Úlohy notárstva boli v zákone z roku 1951 defi nované ako napomáha-
nie socialistickým právnickým osobám, iným spoločenským organizáciám 
a všetkým občanom pri ochrane ich zákonných záujmov. Zároveň mali dbať, 

 56 BRÁZDA, J., BÉBR, R., ŠIMEK, P. Notářství, jeho vývoj, organizace a pravomoc (Srovnávací 
studie), s. 28–36.

 57 NA Praha, fond Právnická komise ÚV KSČ, k. 261; Tiež: NA Praha, fond Právnická komi-
se ÚV KSČ, k. 60.

 58 NA Praha, fond Právnická komise ÚV KSČ, k. 269.
 59 Národní shromáždění republiky Československé 1951. I. volební období. 8. zasedání. Tlač 

č. 591.
 60 Zákon č. 46/1959 Zb.
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aby ich uplatňovanie bolo v súlade „s duchom a socialistickými cieľmi ľudovej 
demokracie,“ a prispievalo tak „k upevňovaniu socialistickej zákonnosti...“

Úlohy štátneho notárstva mali štátni notári vykonávať v troch hlavných 
oblastiach:
 1. spisovanie verejných listín o právnych úkonoch vo vlastnom odbore 

pôsobnosti, ako aj o iných právne významných skutočnostiach; 
 2. úkony na žiadosť občanov – prijímanie listín a hodnôt do úschovy, vy-

konávanie dobrovoľného usporiadania majetkových pomerov a spiso-
vanie podaní a listín, ktoré nemajú povahu verejných listín; 

 3. výkon úkonov z poverenia súdu.61 
Dôležitou agendou podľa 2. bodu bolo zakladanie jednotných roľníckych 

družstiev, ktoré sa dotýkalo takmer každej obce v Československej republike. 
Vykonávali teda akúsi právnu asistenciu pri prejavoch štátnej zvôle, hrubé-
ho nátlaku sprevádzajúcich násilnú kolektivizáciu. Úlohou notárov malo byť 
dokonca aj presviedčanie dedičov pôdy, aby svoju zdedenú pôdu odovzdali 
družstvám.62 Aspoň čiastočný návrat k majetkovým konaniam tak príznač-
ne (či paradoxne) spadal pod „dobrovoľné usporiadania majetkových pome-
rov“.63 

Novela zákona z roku 1954 predtým popísané rozdelenie úloh čiastočne 
redefi novala. Zákonodarca sa pritom vrátil k rozdeleniu činnosti na dve zá-
kladné oblasti: rozhodovaciu a listinnú. 

Notári boli oprávnení vydávať osvedčenia v nasledovných prípadoch:
 a) overenie vlastnoručného podpisu,
 b) nahradenie podpisu osoby, ktorá nevie alebo nemôže písať, potvrdením 

dvoch svedkov o jeho súhlase,
 c) osvedčenie, že je niekto nažive alebo na určitom mieste,
 d) osvedčenie, že listina bola predložená a v ktorom čase,
 e) osvedčenie, že bolo odoslané alebo oznámené vyhlásenie a že malo ur-

čitý obsah,
 f) osvedčenie o priebehu a výsledkoch rokovania na schôdzke,
 g) osvedčenie, že sa v prítomnosti notára stali iné skutočnosti, alebo že ich 

sám zistil,
 h) osvedčenie o vypočutí (a to i pod prísahou), ak o to žiada cudzozemský 

súd alebo úrad, alebo ak je to potrebné pre uplatnenie alebo zachovanie 
nárokov v cudzine.

 61 Zákon č. 116/1951 Zb.
 62 ČECHOVÁ, B. Notářství, s. 923.
 63 Zákon č. 116/1951 Zb.
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Príslušná notárska zápisnica musela podľa zákona obsahovať nasledovné 
náležitosti: miesto a čas úkonu, označenie notárstva a jeho sídlo, ako i meno 
a priezvisko notára, meno, priezvisko, zamestnanie a bydlisko (pracovisko) 
účastníkov alebo žiadateľov, svedkov, dôverníkov a tlmočníkov. Ďalej v nej 
musel byť, samozrejme, zaznamenaný aj obsah príslušného úkonu. K zákon-
ným náležitostiam patrilo aj potvrdenie, že zápisnica bola účastníkom alebo 
žiadateľom predčítaná a nimi schválená, podpisy účastníkov alebo žiadate-
ľov, svedkov, dôverníkov a tlmočníkov a napokon aj pečiatka notárstva a no-
tárov podpis.

Notár bol tiež povinný poskytovať občanom a právnickým osobám práv-
ne poučenie o následkoch ich právnych úkonov, dbať o to, aby pre nedo-
statok všeobecného alebo právnického vzdelania neutrpeli ujmu na svojich 
právach. Notársky úrad mal občan vykonávať tak, aby jasnosťou a úplnosťou 
úkonov boli najvyššou mierou vylúčené akékoľvek pochybnosti. 

Odmietnuť požadovanú činnosť mohol len zo závažných príčin. Naopak 
v prípadoch, keď bolo možné dôvodne „predpokladať, že sa požadovaný úkon 
prieči zákonu alebo všeobecnému záujmu“, bolo jeho povinnosťou ho od-
mietnuť.64

Na rozdiel od zákona z roku 1949 už v roku 1951 nefi gurovali pri defi no-
vaní podmienok ustanovenia za notára ideologické dôvody. Predpokladali 
sa v prvom rade všeobecné náležitosti predpísané pre štátnych zamestnan-
cov – právnické vzdelanie, vykonanie právnej praxe a úspešné absolvovanie 
odbornej skúšky. Obdobne boli upravené aj podmienky prijatia notárskych 
čakateľov. Minister spravodlivosti mohol uchádzačom v oboch prípadoch 
odpustiť paradoxne dve posledne menované odborné podmienky.

Novú podobu nadobudol aj sľub notára: „Sľubujem na svoju česť a sve-
domie, že budem verný Československej republike, jej ľudovodemokratickému 
zriadeniu, jej prezidentovi a jej vláde, že budem pri výkone úradu a pri plnení 
ostatných povinností zachovávať zákony a nariadenia Československej republi-
ky, a že ich budem vždy a všade uplatňovať v súlade s vôľou a záujmami ľudu 
a jeho štátu a v úplnej zhode s duchom ľudovej demokracie a s veľkými socialis-
tickými cieľmi, že budem prísne zachovávať mlčanlivosť v úradných veciach, pl-
niť svoje povinnosti usilovne, svedomite a nestranne a že budem notársky úrad 
zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia.“65 

Podľa ofi ciálnych údajov existovalo v roku 1951 na území Českosloven-
skej republiky 368 notárstiev, ktoré boli obsadené tristodesiatimi notármi 
 64 Zákon č. 116/1951 Zb.
 65 Zákon č. 116/1951 Zb.
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(resp. správcami notárstiev) a 644 ďalšími zamestnancami. Na notárske po-
volanie sa tiež pripravovalo ďalších sto notárskych koncipientov. Minister-
stvo spravodlivosti pritom konštatovalo, že tieto počty približne zodpoveda-
jú reálnym spoločenským potrebám. 

Po troch rokoch aplikácie nového zákona ministerstvo s uspokojením 
konštatovalo, že štátne notárstvo sa značne priblížilo svojmu sovietskemu 
vzoru a že „stratilo aj posledné známky svojej bývalej podnikateľskej činnosti“ 
a stalo sa „veľmi platnou a integrálnou súčasťou justičného aparátu“.66 

Keďže sa notárstva z hľadiska komunistického režimu v novej podobe 
osvedčili, pristúpilo sa na ďalšie „prehĺbenie“ ich činnosti. Novelou z roku 
1954 (zákon č. 52/1954 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátneho notár-
stva) bolo notárstvam úplne zverené dedičské konanie. Ich rozhodnutia mali 
v tomto smere účinky súdneho rozhodnutia, hoci to nemalo žiadnu oporu 
v ústave. Ako opravný prostriedok voči rozhodnutiu tohto justičného orgá-
nu svojho druhu pritom prichádzalo do úvahy odvolanie, o ktorom rozho-
doval krajský súd. 

Za defi nitívnu právnu úpravu notárstva počas komunistického režimu 
možno považovať až notársky poriadok z roku 1963 (t. j. zákon č. 95/1963 
Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom).67

 66 ČECHOVÁ, B. Notářství, s. 916.
 67 Zákon č. 95/1963 Zb.
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