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Predhovor

Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: svoje 
zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle.

(List Hebrejom 10, 16)

A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, 
hoci  taký  zákon  nemajú,  sami  sebe  sú  zákonom. Tým ukazujú,  že majú 
požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj 
ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia.

(List Rimanom, 2, 14-15)

Dva citáty zo Svätého Písma skrývajú v sebe v podstate jednoduchý po-
pis zvláštneho prameňa právneho poznania , ale aj filozofického fenoménu. 
Hovorí o tom, čomu sa venuje predkladaná kolektívna monografia. Je to 
koncepcia, resp. idea prirodzeného práva. Zaujímala už učencov v starove-
kom Grécku, zaoberali sa ňou filozofi, ale najmä právnici antického Ríma, 
vo vrcholnom stredoveku ju obhajoval najmä Tomáš Akvinský a bola ne-
ustále prítomná v myšlienkovom svete každého ďalšieho obdobia vývoja 
ľudskej spoločnosti. V období novoveku sa idea prirodzeného práva rozde-
lila na akési dve línie, ktoré niesli svoju vlastnú predstavu o zdroji alebo 
inak povedané, prameni a dôvode existencie prirodzeného práva. 

Idea prirodzeného práva je živá aj v súčasnosti. Tú pôvodnú líniu, ktorá 
odôvodňuje prirodzené právo a jeho zákony v nadprirodzenom prameni, 
obhajuje aj katolícka cirkev. Podľa jej doktríny sú normy prirodzeného 
práva, tak ako to obsahujú vyššie uvedené citáty, vpísané do sŕdc a mysle 
ľudí. Zdôrazňuje pritom najmä nadčasový a univerzálny význam hodnôt 
prirodzeného práva a ich objektívnu prospešnosť pre celé ľudstvo. Kato-
lícka cirkev, aby spojila etický význam hodnôt prirodzeného práva s prak-
tickým životom ľudí v spoločenských vzťahoch, úplne logicky a prirodzene 
prenáša hodnoty prirodzeného práva do svojho právneho systému. A tak 
už od čias kresťanského staroveku môžeme vidieť normy prirodzeného prá-
va vo viacerých predpisoch a zbierkach obsahujúcich disciplinárne predpi-
sy. Od vzniku kánonického práva ako samostatnej vednej disciplíny (12. 
storočie) sú normy prirodzeného práva súčasťou kánonických predpisov, 
nevynímajúc prvú zbierku kodifikovaného kánonického práva z roku 1917 
a takisto oba v súčasnosti platné Kódexy kánonického práva – zákonníka 
latinskej cirkvi aj zákonníka východných katolíckych cirkví. 

Naša kolektívna monografia sa zaoberá najprv vývojom idey a koncep-
cie prirodzeného práva v myšlienkovom svete rímskeho práva a kresťan-
ského staroveku. Ďalej predstavujeme a približujeme niektoré konkrétne 
prvky prirodzeného práva, ktoré sú prítomné v manželskoprávnej úprave 
katolíckej cirkvi. Takisto sprostredkúvame doktrinálny pohľad katolíckej 
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cirkvi na význam noriem prirodzeného práva aj ako zdroja ľudských práv 
a základu ľudskej a medziľudskej morálky, predovšetkým v manželských 
vzťahoch. Nakoniec sa venujeme jednému veľmi špecifickému problému 
kánonickoprávnej úpravy, ktorý nachádza pôvod v prirodzenom prá-
ve – impotencii ako manželskej prekážke. Všetkým, čím sme sa zaoberali 
chceme upozorniť na to, že normy prirodzeného práva nie sú na to, aby ob-
medzovali rozvoj ľudskej spoločnosti, ale aby jej ukazovali stály smer a vý-
znam nadčasového a univerzálne platného posolstva prirodzeného práva.

Predkladaná kolektívna monografia je výstupom grantového projektu 
VEGA č. 1/1081/11 s názvom Doktrína prirodzeného práva v teórii a v tvor-
be práva, jej vývoj v konfrontácii s doktrínou základných ľudských práv, 
financovaného v rokoch 2011 – 2014 agentúrou VEGA v pôsobnosti Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Matúš Nemec
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I. kapitola

PRIRODZENÉ PRÁVO V KLASICKEJ
RÍMSKEJ JURISPRUDENCII

1 .1 Úvod

Právna veda dosiahla v Ríme najväčší rozkvet v tzv. klasickom období, 
ktoré sa časovo vymedzuje od konca 1. storočia pred Kristom do polovice 
3. storočia po Kristovi, to znamená v období, ktoré začína postupným záni-
kom republikánskeho štátneho zriadenia a trvá počas dominátu. Zvykne 
sa konštatovať, že klasické rímske právo je hlavne dielom právnikov. To je, 
ale aj nie je pravda, lebo právnici neboli zákonodarcovia a nemohli vytvá-
rať právne normy. Zákonodarnú aktivitu v tej dobe mal najmä cisár, resp. 
senát.1 Právnici mohli vytvárať nové právo len veľmi obmedzeným spô-
sobom a to v rámci respondere ex autoritate principis (t. j. právo udeľovať 
dobrovzdania – právne rady – v mene cisára, alebo akoby so schválením 
cisára).2 Od čias Oktaviána Augusta právnici boli dosadzovaní na význam-
né miesta v štátnom správnom aparáte (napríklad ako konsiliári – porad-
covia; od čias Trajána aj ako stáli členovia cisárskej rady atď.). Najdôle-
žitejšou činnosťou rímskych právnikov nebola ani tak tvorba práva, ako 
jeho interpretácia a jeho dôkladné a vedecké spracovanie. Títo právnici 
vykladali a vedecky spracovávali celý komplex právnych noriem civilného 
(ius civile), úradníckeho (ius honorarium), cudzineckého (ius gentium) a aj 
cisárskeho práva. Právne normy vykladali a rozvádzali do najposlednej-

1 Za principátu, po odstránení ľudových zhromaždení sa Senát vyjadroval k ná-
vrhom cisára. V skutočnosti si senát nedovolil na nich niečo meniť alebo ich ne-
schváliť. Preto uznesenia senátu boli vlastne stanoviskom cisára a boli záväzné. 
To potvrdzuje aj Gaius: Uznesenie senátu (senatusconsultum) je, čo senát prikazuje 
alebo stanovuje . A to dostáva silu zákona, hoci sa o tej veci diskutovalo (Gai Inst. 
1,4). Gaius prostredníctvom týchto slov chcel pravdepodobne pripomenúť zmenu 
v postavení senátu voči cisárovi.
2 Už od čias cisára Oktaviána Augusta možno pozorovať fenomén, ako sa princeps 
obklopoval právnikmi a ako sa snažil získať známych právnikov na svoju stranu 
tým, že im udeľoval rôzne privilégiá alebo čestné tituly. Napríklad obzvlášť dôle-
žité bolo respondere ex auctoritate principis. Postupom času vzniklo presvedčenie, 
že zhodné stanovisko viacerých autorizovaných právnikov je záväzné a má silu 
zákona, pokiaľ mu neodporuje odlišný názor iných autorizovaných právnikov. Pre-
to Gaius uvádza že: dobrozdania (responsa) právnikov sú výroky a názory tých, 
ktorým bolo dané povolenie vytvárať právne pravidlá. Ak výroky  ich všetkých sú 
jednotné, nadobúda to, na čom sa všetci zhodujú, silu zákona. Ak sa však nezho-
dujú, tak sudca má voľnosť riadiť sa tým výrokom, ktorým chce; a to je stanovené 
v reskripte cisára Hadriána (Gai Inst. 1,7).
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ších možných dôsledkov, zvažovali všetky eventuality a logické vyústenie 
noriem, skúmali vzájomné súvislosti medzi inštitúciami, bohato využívali 
analógiu na zdokonalenie procesnej ochrany, častokrát kreatívne rozvíja-
li niektoré princípy, ktoré boli obsiahnuté (alebo naznačené) v normách 
a týmto spôsobom vytvárali nové normy. Uvedená vedecká aktivita bola 
úzko zviazaná s praxou a pre prax. Na rozdiel od Grékov, Rimania málo 
filozofovali a nemali v obľube ani veľké zovšeobecňovania.3

Napriek tomu, množstvo znamenitých rímskych právnikov pravdepodob-
ne ovplyvnených aj grécko-rímskou filozofiou formulovalo pôsobivo krásne 
myšlienky týkajúce sa prirodzenosti a prirodzeného práva.4 Svedčia o tom 
pramene rímskeho civilného práva z obdobia cisárstva až do justiniánskej 
kodifikácie. Prevažuje názor, že spočiatku odvolávanie sa na ius naturale 
malo len rečnícky význam, neskôr aj sociálny význam a pod vplyvom kres-
ťanstva aj ten náboženský. Až za cisára Justiniána sa pojem prirodzeného 
práva stal právnou kategóriou v tom zmysle, že v duchu etického zame-
rania (dobrého a spravodlivého) sa mala uberať zákonodarná a správna 
aktivita, ale aj súdna prax. 

Je však zrejmé, že rímske klasické právo nevytvorilo koncepciu priro-
dzeného práva, o ktorej by sme mohli povedať, že je božského pôvodu. Rím-
ski (klasickí) právnici prostredníctvom konceptu ius naturale nekultivova-
li myšlienku ideálneho a abstraktného poriadku, ktorý by mal slúžiť ako 
východisko pre aplikáciu pozitívneho práva. Skôr zastávame ten názor, 
že rímska jurisprudencia klasického obdobia vytvorila prostredníctvom 
konceptu prirodzeného práva také pozitívne právo, ktoré bolo previazané 
s prírodou v zmysle faktickej reality. Boli to až poklasickí právnici, resp. 
dokonca až právnici justiniánskeho obdobia rímskeho práva, ktorí ideu 
prirodzeného práva považovali za právo ideálne, za právo božej provenien-
cie, za právo, ktoré je vždy nadradené vo vzťahu k pozitívnemu právu.

Právnici v klasickom období nepovažovali prirodzené právo za nejaký 
vyšší princíp (poriadok), ale skôr za koncept, ktorý v oblasti pozitívne-
ho právneho poriadku poslúžil – pri interpretácii práva a pri neskoršej 
klasifikácii právnych inštitútov – ako zdroj poskytovania zásadných odô-
vodnení záverov a vyjadrení (responsa). Ius naturale bolo predovšetkým 
princípom a inštitútom pozitívneho práva, ktoré odvodzovali z rovnakej 
prirodzenosti (povahy) vecí. Tieto princípy a inštitúty pozitívneho práva 
boli (podľa úsudku právnikov neskoršieho obdobia) predstavované v dvoch 
podobách, jednak ako to, čo je nevyhnutné a stále, majúce vlastnosť auto-

3 Porovnaj KINCL, Jaromír – URFUS, Valentin – SKŘEJPEK, Michal: Římské 
právo. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 29-30; LITEWSKI, Wiesław: Jurysprudencja 
rzymska . Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000, s. 104.
4 Problematikou vplyvu stoicizmu na rímsku právnu vedu sa zaoberá napr. 
VANDER WAERDT, Paul A.: Philosophical Influence on Roman Jurisprudence? 
The Case of Stoicims and Natural Law. In Aufstieg und Niedergang der römischen 
Welt, II, 36, 7, Berlin, 1994, s. 4851-4900.
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ritatívnosti. A jednak ako ius gentium, teda ako pozitívne právo každého 
civilizovaného národa, presnejšie možno povedať právo, ktoré je spoločné 
pre všetky národy, t. j. pre všetkých ľudí. Najmä tento aspekt prirodzené-
ho práva, t. j. jeho rovnaký obsahový zmysel ako má ius gentium, je vidieť 
aj u právnika Paula, ktorý v kontexte svojej dichotómie práva, považoval 
normy, tvoriace ius gentium za výraz princípov prirodzeného práva.

Skôr ako budeme podrobnejšie analyzovať konkrétne rímskoprávne tex-
ty pripisujúce sa právnikom klasického obdobia, ktoré pojednávajú o našej 
téme, považujeme za vhodné dať do pozornosti niekoľko dôležitých sku-
točností. Rímski právnici častokrát v praxi stotožňovali ius naturale s ius 
gentium5 a taktiež s bonum et aequum (dobrým a spravodlivým). Ďalej je 
vhodné pripomenúť, že keď sa rímski klasici odvolávali na ratio natura-
lis, tak čitateľ môže nadobudnúť klamlivý dojem, že prirodzené právo bolo 
v tomto období chápané ako právo, ktoré má transcendentný charakter a je 
pevne zasadené do rímskeho právneho poriadku. Takýto koncept ius na-
turale rímski právnici klasického obdobia nepoznali. Rímska právna veda 
klasického obdobia používala koncept prirodzeného práva takým spôso-
bom, že jeho schému (náčrt, podobu) prevzala z gréckej filozofie (presnejšie 
prostredníctvom rímskych rečníkov a filozofov) a cieľavedome ju prispôso-
bila potrebám právnej praxe. Taktiež je dôležité si uvedomiť, že pri našom 
bádaní nie je možné sa vyhnúť i kritickému pohľadu na niektoré právne 
texty pripisujúce sa právnikom klasického obdobia (ktoré sú obsiahnuté 
najmä v Digestách), ktoré boli s najväčšou pravdepodobnosťou interpolo-
vané už v poklasickom6 a najmä justiniánskom období a takto boli vložené 
do justiniánskej kodifikácie. Preto niektoré fragmenty pripisujúce sa kla-
sickým právnikom (ktoré sú objektom nášho výskumu) s najväčšou prav-
depodobnosťou nie sú originálne. Ak by sme tento kritický pohľad zámer-
ne opomenuli, ostali by sme len pri dogmatickom výklade prameňov, čo by 
však nebolo nepostačujúce na odhalenie pravdivej koncepcie ius naturale.7

Je na škodu veci, že dnes už nemôžeme podrobnejšie zistiť, ako sa v Ríme 
vyvíjal pojem prirodzeného práva. Isté je to, že koncepcia prirodzeného práva 
bola dielom gréckej filozofie (predovšetkým stoickej), v Ríme bola dosť zná-

5 Ius gentium sa prekladá do slovenčiny troma spôsobmi: ako právo národov, ako 
právo medzi národmi alebo ako cudzinecké právo.
6 Výskumy právnych romanistov (najmä po druhej svetovej vojne) poukazujú na 
skutočnosť, že množstvo „neklasických miest“ v klasických textoch nie sú dielom 
až právnika Triboniána a jeho spolupracovníkov, ale že zmeny boli zrealizované už 
oveľa skôr, a to v poklasickom období. 
7 Zmeny klasických textov (interpolácia alebo inak nazývané aj pojmom emble-
mata Triboniani) do istej miery znižujú historickú hodnotu Justiniánovej kodifi-
kácie, lebo uvedené texty nepoznávame v pôvodnej podobe. Z druhej strany tieto 
zmeny boli nutné preto, aby vznikol zborník platného práva, bez ktorého by sme 
o jurisprudencii klasického obdobia vedeli veľmi málo. Bol to osvedčený právnik 
Tribonián, pod ktorého vedením sa úryvky z klasických textov modernizovali a tak 
sa prispôsobovali potrebám 6. storočia.



ma rétorom a filozofom a medzi inými ju hojne používali aj Cicero a Seneca. 
Ostáva otázne, do akej miery filozofická koncepcia ius naturale vplývala na 
rímskych právnikov klasického obdobia. Niektoré texty sa výslovne vzťahu-
jú na ius naturale, iné sa len odvolávajú na právny význam pojmu natura 
bez toho, aby sa vyslovene zmienili o ius naturale. Prikláňame sa k hypoté-
ze uznávaného profesora rímskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity 
v Padove Alberta Burdeseho, ktorý je presvedčený, že keď sa zoberú do úva-
hy praktický duch a nezávislosť myšlienok, s ktorými rímska jurisprudencia 
plnila v konkrétnostiach svoje poslanie, tak to boli predovšetkým praktické 
problémy, ktoré donútili rímskych právnikov použiť koncepciu prirodzeného 
práva. Z myšlienok filozofie si vypožičali terminologickú schému, ktorú po-
tom oddelili od jej pôvodného a podstatného obsahu a celkom nezávisle – od 
autora k autorovi, od školy ku škole – ju aplikovali v praxi.8

Zvláštnu pozornosť si zasluhuje aj výraz naturalis ratio, ktorý sa do slo-
venčiny prekladá ako prirodzený poriadok alebo prirodzený rozum. Kla-
sickí právnici z neho odvodzovali právne inštitúty a princípy a z neho vy-
rástla aj kategória ius gentium a to tým spôsobom, že sa v spoločenskom 
živote (ktorý je rovnaký u všetkých civilizovaných národov) poukazovalo 
na natura rerum. V neposlednom rade je potrebné si uvedomiť aj to, že prí-
roda ako taká stanovila pre človeka isté hranice, ktoré nemôže prekročiť 
žiadna autorita s právotvornou mocou, čo vyjadril Celsus týmito slovami: 
quae rerum natura prohibentur, nulla  lege confirmata sunt (čo zakazuje 
prirodzenosť, to nemôže prikázať nijaký zákon D. 50,17,188).

V prameňoch môžeme nájsť množstvo textov odvolávajúcich sa na príro-
du (natura) alebo na prirodzený rozum (naturalis ratio), ale textov, ktoré 
by výslovne spomínali prirodzené právo (ius naturale) alebo prirodzené 
práva (iura naturalia) nie je až tak veľa.

1.2 Vzťah medzi ius naturale a ius gentium 
v Gaiových Inštitúciách

Gaius je záhadnou postavou právnych dejín, o ktorej nemáme veľa 
určitých správ. Dátum jeho narodenia a smrti nie je známy. Vieme, že 
žil niekedy v druhom storočí po Kristovi za vlády cisárov Antonína Pia 
a Marka Aurélia. Nezastával verejné funkcie, ani mu nebolo udelené ius 
respondendi. Gaius medzi svojimi súčasníkmi a neskoršími právnikmi ne-
bol známy, hoci napísal veľké množstvo právnických diel (asi 120 až 150 
kníh). Uznania sa mu dostalo až v ďalších storočiach. Gaia preslávila naj-
mä jeho učebnica známa ako Institutiones (Základy), ktorej exemplár bol 
objavený až v roku 1816 vo Veronskej kapitulskej knižnici. Gaiove spisy 
si v praxi udržiavali veľkú popularitu najmä vďaka prehľadnému a ľahko 

8 Porovnaj BURDESE, Alberto: Il concetto di ius naturale nel pensiero della giu-
risprudenza classica. In Rivista italiana per le scienze giuridiche, 8 (1954), s. 412-
413.
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prístupnému štýlu. Cisár Justinián ho radil do kategórie najváženejších 
právnických autorít, a preto ho nazýval noster Gaius (náš Gaius). Napriek 
tomu je nutné konštatovať, že Gaiova tvorba nie je celkom pôvodná, a tak 
ho niektorí romanisti (ako napríklad Jaromír Kincl) nezaraďujú medzi pr-
votriednych rímskych právnikov.9 

Gaius hneď na začiatku svojich Inštitúcií rozlišuje dva druhy práva: ob-
čianske právo (ius civile) a právo národov (ius gentium):
Všetky národy, ktoré sa riadia zákonmi a obyčajami, užívajú dielom svoj-

ho vlastného, dielom všetkým ľuďom spoločného práva. Lebo to, čo si ako 
právo nejaký národ sám pre seba stanoví, je jeho vlastným (právom) a na-
zýva sa občianske právo, ako právo vlastnej obce. To však,  čo pre všetko 
ľudstvo stanoví (sám) prírodný poriadok, je rovnako zachovávané všetkými 
a nazýva sa „právo národov“, ako právo, ktoré užívajú všetky národy (Gai 
Inst. 1,1).10

Skôr ako budeme výslovne pojednávať o prirodzenom práve, je nutné 
objasniť koncept práva národov (ius gentium), o ktorom sa výslovne Gaius 
zmieňuje v horeuvedenom texte a ktorý veľmi úzko súvisí s prirodzeným 
právom (ius naturale). Až dve storočia po Cicerónovi nám Gaius zanecháva 
precíznu formuláciu konceptu ius gentium. Na rozdiel od Ciceróna, ktorý 
bol viac filozofom než právnikom a ktorý ius gentium vnímal hlavne v ab-
straktom zmysle, Gaius prichádza s konkrétnym konceptom ius gentium, 
ktorý je jasne oddelený od konceptu ius civile. Ius gentium je právo, ktoré 
platí pre všetky národy. Ius civile je zasa také právo, ktoré výlučne zaväzu-
je len rímskych občanov. Čiže ius gentium je právo, ktoré platí tak v Ríme 
ako aj u všetkých národov, lebo jeho fundamentom je naturalis ratio.

Ako sme mohli vidieť v predchádzajúcej časti, Cicero odlišoval ius gentium 
nielen od ius civile, ale aj od ius naturale. Podľa Ciceróna ius gentium bolo 
právo, ktoré skutočne a efektívne platilo pre všetky národy, ale ius naturale 
bolo právo, ktoré by malo platiť pre všetky národy. Ius gentium predstavo-
valo niečo konkrétne, kým ius naturale niečo abstraktné. Pre právnika Gaia 
právo, ktoré by malo platiť pre všetky národy nemá až taký význam, a preto 
Gaius prirodzenému právu v tomto ohľade nepripisuje veľký význam.

Pre Gaia ako právnika majú význam len tie normy, ktoré reálne zavä-
zujú v právnom poriadku. Preto Gaius hovorí len o dvoch druhoch práva 
a vo svojej učebnici Institutiones neuvádza ako samostatnú existenciu ka-
tegóriu prirodzeného práva. Z „gaiovských“ textov vyplýva skutočnosť, že 
fundament ius gentium je v tzv. naturalis ratio (prirodzenom rozume, pri-
rodzenom poriadku), kým základ ius civile je v špecifickej vôli jednotlivého 
národa.

9 Porovnaj KINCL, J. – URFUS, V. – SKŘEJPEK, M.: Římské právo. Praha : C. H. 
Beck, 1995, s. 32.
10 Je užitočné poznamenať, že táto úvodná časť sa nenachádza v tzv. veronskom 
rukopise. Táto časť je doplnená na základe Gaiovho textu z Digest (D. 1,1,9), ktorý 
bol taktiež včlenený do Justiniánskych Inštitúcií (Just. Inst., 1,2,1).
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Je nutné dať do pozornosti, že Gaius v texte nehovorí všeobecne o celom 
ľudstve, ale obmedzuje sa len na civilizované národy, teda na také, ktoré 
sa riadia zákonmi a obyčajmi (qui  legibus  et moribus  reguntur). Týmto 
sú z konceptu ius gentium vylúčené národy, ktoré ešte nedospeli k spo-
ločenskému životu regulovanému normami. Z horeuvedeného textu tiež 
vyplýva, že Gaius pri charakteristike ius gentium dáva do pozornosti dva 
prvky. To znamená, že výslovne sa zmieňuje o tom, že nejaká norma platí 
pre všetky národy alebo, že norma pochádza z prirodzeného rozumu (natu-
ralis ratio). Tieto dva elementy nemožno vnímať oddelene v tom zmysle, že 
sú od seba nezávislé, ale je nutné ich vnímať ako dva rôzne aspekty jednej 
a tej istej reality. Gaius takýmto spôsobom predstavil dva uhly pohľadu na 
jedno a to isté ius gentium, ktoré sú vnútorne, a teda nutne, previazané. 
Prvý pohľad možno nazvať konkrétnym a druhý abstraktným. Previaza-
nosť sa dá vyjadriť aj tak, že normy ius gentium sú také, ktoré platia pre 
všetky národy, pretože majú pôvod (vychádzajú) v prirodzenom rozume.

Ako uvidíme vzápätí, Gaius pri kvalifikovaní rôznych právnych inštitú-
tov s ohľadom na ius gentium nepoužíva jednotné kritérium, ale na jednom 
mieste raz zvýrazňuje konkrétny aspekt, inokedy zas abstraktný aspekt. 
Napríklad právny vzťah medzi otrokmi a pánmi Gaius zaraďuje do oblasti 
ius gentium a predstavuje ho teda z konkrétneho uhla pohľadu: otroci sú 
podriadení právomoci pánov; táto právomoc má svoj pôvod v ius gentium: 
u všetkých národov bez rozdielu môžeme totiž pozorovať, že pánom prislú-
cha nad otrokmi právo života a smrti; a čokoľvek sa nadobúda skrze otro-
ka, to sa nadobúda pre pána (Inst. I, 52).

Ale právne vzťahy týkajúce sa napríklad moci rodičov nad deťmi11 alebo 
moci manžela nad manželkou – manus12 – Gaius zaraďuje do kategórie ius 
proprium civium romanorum, teda do oblasti civilného práva.

Inštitút poručníctva (tutela), ktorým sa zabezpečovala starostlivosť nad 
nedospelými, Gaius zaraďuje do oblasti ius omnium civitatium a to tak, že 
zdôrazňuje konkrétny aj abstraktný aspekt tohto inštitútu: 

Gai Inst. 1,189: [...]  že sú nedospelí podrobení poručníctvu,  je spoločné 
právnym poriadkom všetkých obcí. Lebo zodpovedá prirodzeným zásadám, 
že ten, kto nie je hotového veku, je riadený poručníctvom druhého.13

Prichádzame teda k záveru, že Gaius niektoré právne inštitúty, ktoré 
patria do oblasti ius gentium, predstavuje z konkrétneho uhla pohľadu, 

11 Gai. Inst. 1,55: V našej právomoci sú ďalej naše deti, ktoré sme splodili v riad-
nom manželstve. Je to právo vlastné rímskym občanom: lebo sotva sa nájdu ľudia, 
ktorí by nad svojimi deťmi mali  takú právomoc, akú máme my. Prehlásil  to  tiež 
božský Hadrián v edikte, ktorý vydal o tých, kto sa u neho pre seba a pre svoje deti 
uchádzali o rímske občianstvo.
12 Gai Inst. 1,108: Pozrime  sa  teraz na  (postavenie)  tých  osôb,  ktoré  sú  v našej 
manželskej moci. A je to právne postavenie vlastné len rímskym občanom.
13 Je zaujímavé, že na poručníctvo žien, ktoré sú v tzv. hotovom veku, (perfectae 
aetatis) sa nevzťahuje žiadny dôvod – ratio (Gai Inst. 1,190), lebo u cudzincov nie 
sú ženy v poručníctve tak, ako u nás (Gai Inst. 1,193).
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iné zasa z abstraktného aspektu, ktorý je založený na tzv. naturalis ratio. 
V súvislosti s týmto abstraktným pohľadom je nutné poukázať na to, ako 
Gaius – právnik – vnímal kategóriu aj tzv. prirodzeného práva. Tu vzniká 
otázka, do akej miery Gaius stotožňoval ius gentium s ius naturale? V jeho 
Inštitúciách sú také texty, v ktorých sa výslovne zmieňuje aj o prirodze-
nom práve.

Podľa nášho názoru odpoveď na túto otázku výstižne podáva Carlo Lom-
bardi, ktorý tvrdí, že z obsahového hľadiska sú ius gentium a ius natura-
le identické. Ius gentium sa od ius naturale odlišuje len na základe uhla 
pohľadu, pomocou ktorého sú jednotlivé normy alebo jednotlivé právne 
inštitúty vyjadrené. Ak sú právne normy vyjadrené z konkrétneho uhla 
pohľadu (t. j., že v normách je výslovná zmienka o tom, že ony platia pre 
všetky národy), tak ich možno zaradiť do kategórie ius gentium. Ak sú 
formulované z abstraktného aspektu (t. j., že v normách je zmienka o ich 
pôvode z naturalis ratio), tak ich možno zaradiť do kategórie prirodzeného 
práva.14 Je isté, že tento dvojitý uhol pohľadu na jednu a tú istú právnu 
realitu je založený na predchádzajúcom filozofickom poňatí práva, ktoré 
výslovne a jasne odlišovalo ius gentium od ius naturale, ako to odlišoval 
Marcus Tullius Cicero.

Tieto skutočnosti môžeme ilustrovať na niektorých konkrétnych textoch 
z Gaiových Inštitúcií, ktoré napríklad hovoria o spôsoboch nadobudnutia 
vlastníctva: Napríklad Gai Inst. 2,65: [ . . .] niektoré veci sú scudzované pod-
ľa práva prirodzeného: tie, ktoré sa scudzujú tradíciou. Niektoré (sú scu-
dzované) podľa práva občianskeho: lebo právo na mancipáciu, in iure cesiu 
a vydržanie je vlastné (len) rímskym občanom.

V texte sa neuvádza rozdiel medzi ius gentium a ius civile, ale medzi ius 
naturale a ius civile. Je to preto, lebo Gaius pri rozlišovaní spôsobu nado-
budnutia vlastníckeho práva zvýrazňuje viac abstraktný uhol pohľadu ako 
ten konkrétny. V ďalších častiach Gaius ešte viac zvýrazňuje abstraktný 
pohľad:

Gai Inst 2,66: Podľa prirodzeného práva nenadobúdame  len  tie  (veci), 
ktoré  sa  skutočne  stavajú našim vlastníctvom  tradíciou,  ale  aj  tie,  ktoré 
získame okupáciou, (a síce) preto, lebo nikomu nepatrili: ako všetko, čo sa 
chytá na zemi, v mori či na nebi.

Gai Inst. 2,69: Z prirodzeného dôvodu (podľa prirodzeného práva) sa stá-
va naším vlastníctvom tiež to, čo je zabrané nepriateľom.

Gai Inst. 2,70: Podľa toho (prirodzeného) práva sa stáva naším vlastníc-
tvom aj to, čo nám pribúda ako naplavenina [...].

Gai Inst. 2,73: Okrem  toho  sa  podľa  prirodzeného  práva  stáva  naším 
vlastníctvom to, čo niekto postaví na našom pozemku, (a to) i keby staval 
pre seba: pretože povrch ustupuje pozemku.

14 Porovnaj LOMBARDI, Gabrio: Sul concetto di „ius gentium“ . Pubblicazioni 
dell´ Istituto di diritto romano dei diritti dell´oriente mediteraneo e di storia del 
diritto. XX. Roma : Istituto di Diritto Romano, 1947, s. 128-130.
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Gai Inst. 2,79: Zásady prirodzeného práva sa (však) vyhľadávajú aj pri 
zmene podstaty. Tak ak vyrobíš z mojich hrozien alebo olív alebo klasov 
víno alebo olej alebo obilie, objaví sa otázka, či to víno alebo olej alebo obilie 
je mojím alebo tvojím vlastníctvom. Alebo, ak vyrobíš z môjho zlata alebo 
striebra nejakú nádobu, alebo, ak zhotovíš z mojich dosiek loď alebo skriňu 
alebo stoličku [...]. Niektorí (právnici) sa domnievajú, že je potrebné k látke 
a podstate, t. j., že zrejme tomu, komu patrí látka, má patriť aj vec, ktorá 
bola vyrobená [ . . .].

Texty Gaiových Inštitúcií ilustrujú skutočnosť, že obidve kategórie prá-
va ius gentium a ius naturale sú identické pokiaľ ide o ich obsah. Rozdiel-
nosti sa prejavujú len v konkrétnych prípadoch, ak: a) je v norme zvýraz-
nený aspekt, ktorý vyjadruje zhodu s naturalis ratio, tak je vhodné hovoriť 
o prirodzenom práve; b) je v norme zvýraznený aspekt, ktorý zvýrazňuje 
skutočnosť, že norma platí u všetkých národov, tak je vhodné hovoriť o ius 
gentium.

Z toho čo sme povedali vyplýva, že Gaius mal koncept prirodzeného prá-
va presne vymedzený a chápal ho ako kategóriu, ktorá „objíma“ určité nor-
my a určité právne inštitúty. Je nutné však spomenúť, že do tohto koncep-
tu nespadá situácia, ktorú opisuje Gaius v nasledovnom fragmente:

Agnáti sú potom tí, ktorí sú spojení pokrvným príbuzenstvom, sprostred-
kovaným osobami mužského pohlavia,  teda pokrvní z otcovej strany, na-
príklad brat narodený z toho istého otca, bratov syn či vnuk z tohto (syna), 
ďalej  strýko z otcovej strany a syn strýka a vnuk z  tohto  (syna). Naproti 
tomu tí, ktorí sú spojení pokrvným príbuzenstvom, sprostredkovaným oso-
bami ženského pohlavia nie sú agnátmi, podľa prirodzeného práva sú však 
príbuzní inak (Gai Inst. 1,156).

Z uvedeného fragmentu vidieť, že výraz prirodzené právo sa nevzťa-
huje na kategóriu právnych noriem alebo právnych inštitútov, ale na 
faktické puto, ktoré je svojou povahou prirodzené a ktoré je postavené 
oproti zväzku, ktorý je zasa právnej povahy. V tomto špecifickom prí-
pade nenachádzame zhodu medzi prirodzeným rozumom (naturalis 
ratio) a hypotetickým inštitútom kognácie prirodzeného práva. V tom-
to prípade nachádzame reálnu prítomnosť prirodzeného rozumu v ob-
lasti faktu. Naturalis ratio kvalifikuje fakt pokrvného puta ako ius na-
turale alebo ako prirodzené puto. V Gaiových Inštitúciách prídavné 
meno naturalis (prirodzený, prirodzená, prirodzené, prirodzení) má 
teda aj význam faktický, ktorý nemožno opomenúť. V tejto súvislos-
ti je potrebné spomenúť Gaiove texty hovoriace o: parentes naturales,15  

15 Gai Inst. 2,137: Z tohto dôvodu z druhej strany platí, že vo vzťahu k prirodzené-
mu ascendentovi sú zahrňované do počtu cudzích osôb tak dlho, dokiaľ zotrvávajú 
v adoptívnej rodine. Ak ich však adoptívny otec emancipuje, potom začnú byť v ta-
kom postavení, v akom by boli, keby ich emancipoval ich sám prirodzený otec.
Gai Inst. 3,31: Taktiež deti, ktoré žijú v adoptívnej rodine, povolávajú sa k pozosta-
losti po prirodzených (t . j . pokrvných) príbuzných v tom istom stupni.
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filii naturales,16 liberi naturales,17 ktoré poukazujú na tých, ktorí sú fak-
ticky rodičmi alebo deťmi určitých osôb.

Výraz ius naturale miestami nadobúda v Gaiových Inštitúciách teda aj 
hodnotu tzv. faktického puta: Gai Inst. 1,158: zatiaľ však právo agnácie sa 
ruší kapitisdeminuciou, právo kognácie (pokrvenstva) sa týmto spôsobom 
nemení, pretože občianskoprávny dôvod môže zrušiť občianske práva, pri-
rodzené práva však zrušiť nemôže. Z uvedeného textu vyplýva, že civilným 
právam prináleží hodnota občianskych zväzkov, ktoré sú založené na prá-
ve. Prirodzeným právam zasa prináleží hodnota prirodzených pút, ktoré 
sú založené na prírode.

Je potrebné spomenúť ešte jeden významný text z Gaiových Inštitúcií, 
ktorý sa týka naturálnych obligácií a ktorý je jedinečný v tom, lebo sa 
nachádza mimo justiniánskej kompilácie: Gai Inst. 3,119a: fideiussor sa 
naproti tomu môže pripojiť ku všetkým obligáciám. To znamená, nech už by 
obligácie boli uzavreté vecou alebo slovami alebo zápisom alebo (len) súhla-
som. A nezáleží ani na tom, či obligácia, ku ktorej sa pripája, je (obligácia) 
civilná či naturálna. Zaväzuje sa dokonca aj za otroka [....].

Tento Gaiov text je dôležitý najmä z hľadiska poukázania na pojmový 
význam výrazu naturálna obligácia (obligatio naturalis). Podobne, ako 
v predchádzajúcich prípadoch, aj v tomto texte význam prídavného mena 
naturálna (naturalis) by sa podľa nášho názoru mal v kontexte Gaiových 
Inštitúcií kvalifikovať slovom faktická.

V Gaiových Inštitúciách môžeme teda vidieť kontrapozíciu dvoch kategó-
rií zväzkov:

a) oproti mocenskoprávnemu vzťahu, ktorý Rimania nazývali agnatio 
stojí prirodzený (pokrvný) vzťah, ktorý Rimania nazývali cognatio;

b) oproti vzťahu právnej filiácie stojí vzťah prirodzenej filiácie;
c) oproti civilnej obligácii, ktorú občianske právo uznávalo a ochraňova-

lo, je postavená obligácia naturálna, ktorá vznikla faktickou cestou, a teda 
je záväzkom existujúcim vo fakte aj napriek tomu, že právny poriadok ju 
neuznával, alebo ju uznával len čiastočne.

Preto, keď Gaius hovoril o naturálnej obligácii, tak sa vôbec neodvolával 
na nejakú hypotetickú naturálno-právnu obligáciu alebo na obligáciu práv 
národov.18 Podľa nášho názoru ju jednoducho vníma ako obligáciu, ktorá 
fakticky existuje. Keď Gaius hovorí o prirodzenom práve, tak má na mysli 

16 Gai Inst. 1,19: Riadny dôvod prepustenia (na slobodu) je potom napríklad ten, 
keď niekto pred komisiou prepúšťa  rodného  syna  či dcéru, alebo brata  či  sestru, 
alebo otroka, ktorého chce mať ako prokurátora, alebo otrokyňu, ktorú si chce vziať 
za manželku. Gai Inst. 2,136: Adoptívne deti, pokiaľ  zotrvávajú v adopcii, majú 
postavenie prirodzených detí [ . . .] .
17 Gai Inst. 1,104: Ženy však v žiadnom prípade nemôžu adoptovať, pretože ani 
(svoje) prirodzené deti nemajú v právomoci . O prirodzených deťoch prepustencov 
v súvislosti s dedením Porovnaj Gai Inst. 3,40-41.
18 Porovnaj VÁŽNÝ, Jan: Naturalis Obligatio. In Studi in onore di Pietro Bonfan-
te IV. Milano : Fratelli Treves Editori, 1930, s. 136.
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také právne normy a také právne inštitúty, ktoré majú základ v prirodze-
nom rozume (naturalis ratio), ktorý on chápe ako prameň práva. Ale keď 
Gaius hovorí o prirodzenom záväzku (obligatio naturalis), tak má na mysli 
fakticky existujúcu obligáciu, ktorá je nezávislá na právnom uznaní.

V súvislosti s našou témou je ešte nutné objasniť význam výrazu natu-
ralis ratio v duchu Gaiových Inštitúcií. Akú relevantnosť pripisuje Gaius 
naturalis ratio? Pietro Bonfante vo všeobecnosti predstavuje naturalis ra-
tio ako „logiku vecí, t. j. právnych inštitútov.“19 Alebo Carlo Alberto Ma-
schi naturalis ratio interpretuje ako „prirodzený fundament,“ „zhodnosť 
s prírodou.“20 V súvislosti s Gaiovým chápaním naturalis ratio Gabrio 
Lombardi tieto vysvetlenia hodnotí kriticky a to preto, lebo podľa neho už 
predpokladajú existenciu určitého inštitútu. Teda podľa Lombardiho ho-
reuvedené „definície“ vyjadrujú to, že s naturalis ratio sa mieni poukázať 
len na logiku nejakého inštitútu alebo len na jeho zhodnosť s prírodou.21 
Na margo významu pojmu naturalis ratio v Gaiových Inštitúciách je nut-
né objektívne uznať, že na mnohých miestach má naturalis ratio význam 
logiky vecí, prirodzeného fundamentu, či zhody s prírodou. Ale taktiež je 
pravdou, že naturalis ratio nemá takýto význam v úvodnej časti Gaiových 
Inštitúcií (Gai Inst. 1,1), kde je dávané do súvislosti s ius gentium (právom 
národov): Všetky národy, ktoré sa riadia zákonmi a obyčajmi, užívajú die-
lom svojho vlastného, dielom všetkým ľuďom spoločného práva. Lebo to, čo 
si ako právo nejaký národ sám pre seba stanoví, je jeho vlastným (právom) 
a nazýva sa občianske právo, ako právo vlastnej obce. To však, čo pre všetko 
ľudstvo stanoví (sám) prírodný poriadok, je rovnako zachovávané všetkými 
a nazýva sa „právo národov“ ako právo, ktoré užívajú všetky národy.

Z tohto fragmentu vyplýva, že Gaius postavil oproti sebe: a) naturalis 
ratio (ako „prameň“ práva národov), b) populus – ľud (respektíve jeho špe-
cifickú vôľu, ktorá je „prameňom“ občianskeho práva). Z uvedeného textu 
vyplýva, že naturalis ratio nepredpokladá existenciu určitých noriem ale-
bo inštitútov, z ktorých vnútornej logiky vyplývajú mnohé konzekvencie 
alebo sa posudzuje zhoda s prírodou. Naopak Gaius na začiatku len jedno-
ducho konštatuje, že pre celé ľudstvo samotný prírodný poriadok (natura-
lis ratio) stanoví (constituit) to, čo je všetkými národmi rovnako zachová-
vané, t. j. naturalis ratio stanoví celý rad noriem a inštitútov, ktoré majú 
názov ius gentium.

Z vyššie uvedeného fragmentu je teda zrejmé, že Gaius naturalis ratio 
nechápe ako „prirodzenú logiku“, ktorá vytvára určité právne normy a ur-

19 BONFANTE, Pietro: Storia del diritto romano. Vol. I. 4. vyd. Roma : Giuffré 
Editore, 1959, s. 370.
20 MASCHI, Carlo A.: La concezione naturalistica del diritto e degli instituti giu-
ridici romani . Milano : Vita e Pensiero, 1937, s. 245.
21 LOMBARDI, Gabrio: Sul concetto di „ius gentium“ . Pubblicazioni dell´Istituto 
di diritto romano dei diritti dell´oriente mediteraneo e di storia del diritto. XX. 
Roma : Istituto di Diritto Romano, 1947, s. 148.
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čité právne inštitúty nezávisle na výslovnej vôli jednotlivého ľudu. Táto 
„prirodzená logika“ sa u Gaia vyskytuje pojmovo a to len a posteriori (t. j. 
len dodatočne, následne) a nie a priori. Teda u Gaia „prirodzená logika“ 
nie je chápaná a priori ako abstrakt alebo ako ideál vo svetle ktorého sa 
hodnotí kvalita jednotlivých právnych noriem.

Na záver chceme zdôrazniť, že Gaius v podstate ignoruje samostatnú 
kategóriu prirodzeného práva ponímaného ako súhrn ideálnych noriem, 
ktoré by mali platiť. Napriek tomu sa o prirodzenom práve v konkrétnych 
prípadoch výslovne zmieňuje a to vtedy, keď hovorí o práve národov z ab-
straktného uhla pohľadu. Ius naturale a ius gentium sa zhodujú vzhľadom 
na obsah, ale odlišujú sa vzhľadom k tomu, z akého uhla pohľadu sa ur-
čité normy alebo inštitúty predstavujú. Vedľa ius naturale (ktoré Gaius 
predstavuje ako súhrn noriem a inštitútov, ktoré platia pre všetky národy, 
lebo sú splodené prirodzeným rozumom naturalis ratio) sa Gaius zmieňu-
je o ius naturale a iura naturalia aj v tom zmysle, aby poukázal na také 
zväzky a vzťahy, ktoré fakticky existujú v objektívnej realite a ktoré sú ne-
závisle od toho, či ich civilné právo berie do úvahy. Adjektívum naturalis 
Gaius používa mnohokrát preto, aby vyjadril túto materiálnu existenciu, 
ako to napríklad učinil v prípade špecifických záväzkov, ktoré existujú fak-
ticky, ale právny poriadok ich priamo neuznáva.

1 .3 Prirodzené právo v diele Res cottidiane sive aurea

Dielo Res cottidiane sive aurea22 pozostáva zo 7 kníh (majú taktiež názov 
Libri aureòrum alebo Aurea) a tradične sa pripisuje Gaiovi. Ale súčasná 
náuka sa prikláňa k názoru, podľa ktorého ide o voľné parafrázy Gaio-
vých Inštitúcií, ktoré sa pravdepodobne používali v poklasickom období 
vo východných právnych školách. Carlo Longo Res cottidiane považuje za 
„poklasickú parafrázu Gaiových Inštitúcií.“23 Podobne aj Vincenzo Aran-
gio-Ruiz tvrdí, že dielo „je pomenované po Gaiovi [...].“ Ide o voľnú para-
frázu známych Gaiových Inštitúcií, ktorá bola pripravená s cieľom, aby 
(v základných matériách súkromnoprávneho systému) nahradila už neak-
ceptovateľné doktríny klasikov novými pohľadmi škôl. S týmto cieľom boli 
napísané Res cottidiane a potom boli prevzaté do Justiniánskych Inštitúcií 
a do Digest. Arangio-Ruiz ešte dodáva, že nie všetci romanisti jednomyseľ-
ne zdieľajú takýto názor.24

Množstvo uznávaných autorov je toho názoru, že fragmenty Res cotti-
diane, ktoré sa nám zachovali prostredníctvom kompilácie, pochádzajú 

22 Spis sa do slovenčiny prekladá ako Každodené právo alebo zlaté právne pra-
vidlá.
23 LONGO, Carlo: Corso di diritto romano. Le cose, la proprieta e i suoi modi di 
acquisto. Milano : Giuffrè Editore, 1936.
24 ARRANGIO-RUIZ, Vincenzo: Storia del diritto romano . 7. dopl. vyd. Napo-
li : Casa editrice Dott. Eugenio Jovene, 2006, s. 366-367.
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z (neskorého) poklasického obdobia a vznikli prepracovaním originálneho 
Gaiovho diela. Po náhlom zániku zlatého obdobia klasickej jurisprudencie, 
nastúpil tvrdý absolutizmus, ktorý nepripustil rozvoj slobodného bádania. 
Poklasickí právnici sa zväčša snažili zachovať diela klasických právnikov 
alebo ich prepracovávali pre školské účely a také ich vydali pod menom pô-
vodného autora. Do tejto kategórie môžeme zaradiť okrem Res cottidiane 
aj Regule Ulpiani alebo Sententiae Pauli.

Z analýzy úvodných fragmentov prvého titulu 41. knihy Digest De adqu-
irendo rerum dominio (ktoré sú vyňaté z Res cottidiane) a z analýzy prí-
slušných pasáží Justiniánskych Inštitúcií (2,1,11 a nasl.) môžeme potvr-
diť, že sa ukazuje ako pravdivá hypotéza Vincenza Arangio-Riuza, podľa 
ktorej kompilátori Digest a kompilátori Inštitúcií čerpali z dvoch rôznych 
úprav (redakcií) Res cottidiane, ktoré boli utvorené v byzantských školách. 
To vysvetľuje, prečo v Digestach je systematika adquisitiones koncipovaná 
na protiklade medzi ius gentium a ius civile, zatiaľ čo v Justiniánskych In-
štitúciách je koncipovaná na kontrapozícii medzi ius naturale a ius civile:

a) Gaiove Inštitúcie na tému spôsobov nadobudnutia vlastníckeho prá-
va hovoria, že: Niektoré veci sú scudzované podľa prirodzeného práva [...]. 
Niektoré sú scudzované podľa práva občianskeho (Gai Inst. 2,65);

b) podobná formulácia (t. j. formulácia pomocou prirodzeného práva) sa 
nachádza v Justiniánskych Inštitúciách: K niektorým veciam totiž nado-
búdame vlastnícke právo podľa prirodzeného práva [iure naturali]...; k nie-
ktorým veciam nadobúdame vlastnícke právo podľa civilného práva [iure 
civili] . . . (Just. Inst. 2,1,11);

c) Digesta (ktoré sa výslovne odvolávajú na Res cottidiane) na tému spô-
sobov nadobudnutia vlastníctva dávajú do protikladu ius gentium a ius 
civile: D. 41,1,1 (Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum): 
K niektorým veciam nadobúdame vlastnícke právo podľa práva národov, 
ktoré z prirodzeného rozumu (dôvodu) je medzi všetkými ľuďmi rovnako po-
zorované; k iným veciam nadobúdame vlastnícke právo podľa občianskeho 
práva, to znamená podľa práva vlastnej civitas (štátu). A pretože právo ná-
rodov, ako staršie vzniklo samo s ľudským rodom, tak je potrebné najskôr 
sa riadiť ním.25

Obráťme pozornosť na konečnú časť fragmentu D. 41,1,1, v ktorej právny 
romanista Silvio Perozzi (1857 – 1931) dal do pozornosti skutočnosť, že prá-
vo národov je staršie (et quia antiquius ius gentium). Keď túto skutočnosť 
dal do súvisu s príslušnou časťou Justiniánskych Inštitúcií (2,1,11), prišiel 
k záveru, že v obidvoch prípadoch musí ísť až o justiniánske interpolácie:

25 Quarundam rerum dominium nanciscimur iure gentium, quod ratione naturali 
inter omnes homines peraeque servatur, quarundam iure civili, id est iure proprio 
civitatis nostrae. et quia antiquius ius gentium cum ipso genere humano proditum 
est, opus est, ut de hoc prius referendum sit.
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D. 41,1,1:
[...]  a  pretože  právo  náro-

dov, ako staršie vzniklo samo 
s  ľudským  rodom,  tak  je  po-
trebné najskôr sa riadiť ním. 

Just. Inst. 2,1,11:
[ . . .] a tak je teda vhodné za-

čať so starším právom. Starším 
je zrejme ius naturale, ktoré vy-
tvorila príroda spolu s ľudským 
rodom . Ius civile naproti tomu 
vznikalo až vtedy, keď sa začalo 
s utváraním štátov, so zriaďova-
ním úradov a písaním zákonov .

Perozzi konštatuje, že koncepcia oboch textov je rovnaká, ale redakcia je 
rozdielna a zastáva názor, že ide až o justiniánske interpolácie.26 Nám sa 
zdá však pravdepodobnejšia hypotéza Arangio-Ruiza, podľa ktorej museli 
existovať dve rozdielne redakcie Res cottidiane, ktoré vytvorili autori už 
v postklasickej dobe. Pripájame sa k jeho názoru, že jedna verzia Res cotti-
diane je použitá v Justiniánskych Inštitúciách (v ktorých sa používal ter-
mín ius naturale alebo naturalis ratio) a druhá verzia je použitá v Diges-
tach (v ktorých termín ius naturale je nahradený termínom ius gentium). 
Boli to teda už dvaja neznámi predjustiniánski kompilátori, ktorí slobodne 
parafrázovali Gaiove dielo.

Napriek tomu kontrapozícia medzi ius civile a ius naturale (resp. ius 
gentium) ostáva podľa vzoru Gaia dichotomická.

1 .4 Prirodzené právo v Inštitúciách právnika 
Florentina (druhá polovica 2. storočia po Kristovi)

Florentinus sa stal známym vďaka svojmu rozsiahlemu spisu Institutio-
nes . Od tohto autora sa nám zachovali dva fragmenty, ktoré len nepriamo 
poukazujú na ius naturale.

D. 1,1,3: Aby sme násilie a protiprávnosť odrážali: lebo podľa tohto prá-
va, čo niekto urobí na ochranu svojej osoby, sa posudzuje tak, že to urobil 
právom, a keďže príroda medzi nami ustanovila akúsi príbuznosť, vyplýva 
z toho, že nie je dovolené, aby človek snoval úklady proti človeku.

D. 1,5,4,1: [...] otroctvo je inštitút ius gentium, pre ktorý je niekto podro-
bený proti prirodzenosti vlastníctvu iného.

Pokiaľ ide o prvý fragment, Florentinus v ňom dvakrát spomína slovo 
právo, ktoré spája s: a) odmietaním násilia a protiprávnosti; b) ochranou 
vlastnej osoby. Prikláňame sa k názoru, že keď Florentinus hovorí o legi-
timite ochrany vlastnej osoby, tak sa neodvoláva priamo na ius naturale, 
ale na prírodu, teda na naturalis ratio. Niektorí romanisti sú toho názoru, 
že druhá časť fragmentu [t. j.: a keďže príroda medzi nami ustanovila akú-

26 PEROZZI, Silvio: Istituzioni di diritto romano . Vol. I. Firenze : Barbéra, 1906, 
95 n. 3; PEROZZI, Silvio: I modi pretori d´aquisto delle servitú. In Rivista it . Sc . 
giur ., XIII, 3 segg. Torino, 1897.
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si príbuznosť, vyplýva z toho, že nie je dovolené, aby človek snoval úklady 
proti človeku] bola do textu vložená neskôr, čo napríklad tvrdí aj Beseler, 
ktorý výslovne povedal, že „ona k téme nepatrí“ (gehört nicht zur Sache).27

Pozornosť obrátime na druhý text, ktorý hovorí o otroctve. V tomto texte 
je kladený dôraz na výraz proti prirodzenosti (contra naturam). Viacerí 
právni romanisti (ako napríklad Silvio Perozzi alebo Gabrio Lombardi)28 
sú toho názoru, že aj tento výraz bol s najväčšou pravdepodobnosťou do 
Digest účelovo vložený. Vedie ich k tomu nasledovné uvažovanie. Klasické 
právne texty považovali otroctvo za inštitút iuris gentium bez toho, aby sa 
v nich upozorňovalo na skutočnosť, že otroctvo je v protiklade s prirodze-
ným právom. Ale v justiniánskych právnych textoch, zvlášť v Novellách,29 
sa citeľne zvýrazňuje kontrast medzi ius gentium a ius naturale pokiaľ 
ide o inštitút otroctva. Tento výraz bol pravdepodobne vložený v justinián-
skom období, keď inštitút otroctva bol v rozklade. Ak by bol pravdivý ná-
zor, ktorý reprezentuje Perozzi, tak by sme mohli reálne predpokladať, že 
Florentinus bol zástancom dichotómie práva tak, ako ju chápal Gaius (ius 
gentium a ius civile). Ale Otto Lenel, Carlo Longo a Carlo Alberto Maschi 
nezdieľajú názory horeuvedených romanistov a vo všeobecnosti sa stavajú 
proti interpoláciám v tejto matérii.30 Preto, ak by výraz contra naturam 
bol pôvodný, tak ako si to myslí Lenel a iní, tak je zas pravdepodobné, že 
Florentinus zastával názor tzv. trichotómie práva (ius gentium, ius natu-
rale, ius civile).

1.5 Ulpianova „trichotómia“ súkromného práva

Domitius Ulpianus patril k hlavným radcom cisára Alexandra Seve-
ra (222 – 235 po Kristovi),31 ktorý mu naplno dôveroval a všestranne ho 
chránil. Znepriatelil si však pretoriánov, ktorý ho pred očami cisára zabi-
li. Ulpián bol takmer vrstovníkom právnika Paula. Pravdepodobne medzi 

27 Porovnaj BESELER, Gerhard: Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquel-
len 1-4. Tübingen : Mohr, 1910 – 1920, III, s. 62. Rovnaký názor majú aj De Villa 
alebo Lombardi.
28 Napríklad PEROZZI, Silvio: Istituzioni di diritto romano. Vol. I. 2. ed. Roma, 
1928, 100. n. 3, 193 n. 2 alebo LOMBARDI, G.: Sul concetto di „ius gentium“ . Pubb-
licazioni dell´Istituto di diritto romano dei diritti dell´oriente mediteraneo e di sto-
ria del diritto. XX. Roma : Istituto di Diritto Romano, 1947, s. 159-160.
29 Porovnaj Novellae 89,9 a 94,1.
30 Porovnaj LENEL, Otto: Geschichte und Quellen des römischen Rechts. Munich; 
Leipzig : Duncker und Humblot, 1915, 332, n. 1.; LONGO, Carlo: Note critiche 
a proposito della tricotomia ius naturale, gentium, civile. In Rendiconti del Real 
Instituto Lombardo, S. II, XL (1907), 634 s; MASCHI, C. A.: La concezione natura-
listica del diritto e degli instituti giuridici romani . Milano : Vita e Pensiero, 1937, 
s. 172 a nasl.
31 Tento cisár bol známy veľmi tolerantným postojom voči rozrastajúcemu sa 
kresťanstvu.
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nimi vládla veľká rivalita, lebo jeden druhého nikdy necitoval. Ulpiánova 
činnosť bola veľmi bohatá, o čom svedčí fakt, že skoro jednu tretinu Digest 
tvoria citáty z jeho spisov.32

Aj keď rímska otrokárska realita protirečila ideálom prirodzeného prá-
va, Ulpián predstavil klasickú definíciu spravodlivosti, ktorú definoval ako 
nemennú a ustavičnú vôľu poskytovať každému jeho vlastné právo (iustitia 
est  constans  et perpetua voluntas  ius  suum cuique  tribuendi, D. 1,1,10). 
Ulpián sa preslávil aj tým, že prirodzené právo vyjadril prostredníctvom 
troch základných príkazov práva: a) honoeste vivere (čestne žiť), b) alterum 
non laedere (iných nepoškodiť), c) suum cuique tribuere (každému poskyto-
vať to, čo mu patrí). Právnu vedu – jurisprudenciu – definoval ako znalosť 
vecí božských a ľudských, ako vedu o spravodlivom a nespravodlivom.33

Mnohé fragmenty, ktoré sa pripisujú Ulpiánovi, sú veľmi významné aj 
z toho dôvodu, lebo v nich je vyjadrený rozdiel medzi ius naturale a ius 
gentium. Preto ho mnohí považujú za typického predstaviteľa klasického 
práva a za exponenta trichotómie súkromného práva, v ktorej oproti ius 
civile postavil samostatne a oddelene ius naturale a ius gentium:

D. 1,1,1,2: [...] súkromné právo (ius civile) sa delí na tri časti, lebo pozo-
stáva z predpisov práva prirodzeného (ius naturale), práva medzi národmi 
(ius gentium) a práva civilného (ius civile).

Týmto sa odlíšil od Gaia, ktorý hneď na začiatku svojich Inštitúcií roz-
lišuje len dva druhy práva: občianske právo (ius civile) a právo medzi ná-
rodmi (ius gentium). Natíska sa nám špekulatívna otázka, či Ulpiánova 
trichotómia práva nesúvisí s ediktom cisára Caracallu (211 – 217),34 pro-
stredníctvom ktorého v roku 212 priznal rímske občianstvo takmer všet-
kým slobodným obyvateľom provincií.35 Je otázne, do akej miery rozšíre-
nie personálnej pôsobnosti rímskeho súkromného občianskeho práva na 
provinčné obyvateľstvo spôsobilo v Rímskej ríši oslabenie kontrapozície 
ius civile – ius gentium vo sfére aplikácie práva. Keďže od roku 212 sa 
skoro všetci obyvatelia provincií stali rímskymi občanmi, môžeme sa do-
mnievať, že Ulpián pociťoval potrebu explicitne zvýrazniť existenciu a dô-

32 V justiniánskych Digestach sa nachádza vyše 2 500 fragmentov z jeho diel.
33 D. 1,1,10: [...] Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, 
suum cuique tribuere. Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum no-
titia, iusti atque iniusti scientia.
34 Cisár Caracalla, Imperator Caesar M. Aurelius Severus Antonius Augustus 
(pôvodným menom Septimus Bassianus) vydal v roku 212 constitutio Antoniana. 
Medzi pravdepodobné dôvody vydania konštitúcie sa uvádza cisárov fiškálny záu-
jem rozšíriť príjmy z daní a dávok, ktoré zaťažovali rímskych občanov.
35 Caracallov edikt rozšíril rímske občianstvo na všetkých slobodných obyvateľov 
Rímskej ríše okrem peregrini dediticii a najmä dediticii ex lege Aelia Sentia. Lex 
Aelia Sentia zakazovala mužom mladším ako 20 rokov prepúšťať bez náležitého 
dôvodu otrokov mladších ako 30 rokov a zakazovala všetkým pánom prepúšťať in 
fraudem creditorum . Otroci, ktorí boli potrestaní za zločiny potupnými trestami, sa 
prepustením stali len dediticii ex lege Aelia Sentia.
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ležitosť prirodzeného práva, a preto ho vo svojich Inštitúciách aj výslovne 
a samostatne uvádzal popri práve medzi národmi (ius gentium). Takáto 
špekulácia sa nám môže zdať pomerne násilná a nemá skoro žiadnu oporu 
v prácach uznávaných autorov.

Nechýbajú však aj takí romanisti, ktorých reprezentuje Silvio Perozzi36 
a ktorí sú toho názoru, že myšlienka trichotómie práva je cudzia nielen 
Ulpiánovi, ale vo všeobecnosti aj duchu klasického rímskeho práva. Vedú 
ich k tomu najmä dve skutočnosti.

Prvá námietka má všeobecný charakter a dá sa vyjadriť otázkou. Prečo 
v prostredí, v ktorom bola známa dichotómia práva: a) ius civile, b) ius 
gentium (ius naturale), Ulpián na začiatku svojich Inštitúcií (D. 1,1,1,2) 
predstavil trichotómiu práva: a) ius naturale, b) ius gentium, c) ius civi-
le? A potom Ulpián prirodzené právo definoval ako to, čo príroda naučila 
všetky živočíchy: lebo toto právo nie je charakteristické pre ľudský rod, ale 
je spoločné pre všetky živočíchy, ktoré žijú na zemi i v mori a aj pre vtáky. 
Právo národov vysvetľuje ako „právo, ktoré používajú všetky ľudské rody. 
Ľahko sa dá spoznať, čím sa líši od prirodzeného, pretože to je spoločné pre 
všetky živočíchy a toto len pre ľudí navzájom medzi sebou (D. 1,1,1,3).

Druhá skutočnosť spochybňujúca Ulpiánovu trichotómiu práva má špe-
cifický charakter a dá sa vyjadriť nasledovne. Javí sa nám ako neprav-
depodobné, že Ulpián potom ako formuloval kontrapozíciu medzi ius na-
turale a ius gentium (t. j. medzi súhrnom noriem a inštitútov, ktoré sú 
spoločné tak ľuďom ako aj živočíchom na jednej strane a súhrnom noriem 
a inštitútov, ktoré sú spoločné len ľuďom na strane druhej – D. 1,1,1,2) 
ešte pokračoval v spresňovaní, že otroctvo sa považuje za ius gentium, pre-
tože na základe prirodzeného práva sa všetci ľudia rodia slobodní:

D. 1,1,4: Prepustenia tiež patria do práva národov [...] toto ustanovenie 
má svoj pôvod v práve medzi národmi, pretože, keď bolo otroctvo neznáme, 
všetci  ľudia sa rodili slobodní a nebolo známe prepustenie, ale akonáhle 
sa podľa práva medzi národmi rozšírilo otroctvo, nasledovalo dobrodenie 
prepustenia; a  zatiaľ  čo podľa prirodzeného práva sme  ľudí nazvali  jed-
ným menom, podľa práva medzi národmi začali byť  tri druhy: slobodní, 
ich opak otroci a tretí druh prepustenci, to jest tí, ktorí prestali byť otrokmi.

Z horeuvedených textov vyplýva, že Ulpián ako keby mal dve koncepcie 
prirodzeného práva: podľa jednej prirodzené chápal ako to, čo príroda na-
učila všetky živočíchy a podľa druhej, prirodzené právo je také, prostred-
níctvom ktorého sa všetci  ľudia rodili  slobodní. Ak položíme vedľa seba 
uvedené ulpiánovské texty, nadobúdame dojem, akoby nám v nich chýbala 
jednotná systematika ius naturale. Z toho dôvodu Silvio Perozzi považuje 
Ulpiánovu trichotómiu práva za cudziu Ulpiánovi a aj duchu klasického 
práva.37

36 PEROZZI, Silvio: Institutioni di diritto romano . Vol. I. 2. ed. Roma : Athenae-
um, 1928, 91. n. 2.
37 Rovnako i definícia civilného práva (vo vzťahu k ius naturale alebo ius gen-
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Zaujímavé východisko predstavuje Gabrio Lombardi, podľa ktorého Ul-
pianus sleduje schému dichotómie práva a to tak, že kladie oproti sebe: ius 
civile na jednej strane a na strane druhej iný súhrn noriem a inštitútov. 
Svedčí o tom zvlášť jeden fragment, ktorý poukazuje na ulpiánovskú kon-
trapozíciu medzi hanebnosťami (probra), ktoré sú nepekné z prirodzenosti 
(turpia natura) a hanebnosťami, ktoré sú nepekné na základe občianskej 
zvyklosti (turpia more civitatis):

D. 50,16,42: Probrum et obprobrium idem est. probra quaedam natura 
turpia  sunt,  quaedam  [civiliter  et  quasi] more  civitatis.  ut  puta  furtum, 
adulterium natura  turpe  est:  enimvero  tutelae  damnari  hoc  non  natura 
probrum est, sed more civitatis: nec enim natura probrum est, quod potest 
etiam in hominem idoneum incidere.38

Tento text väčšina odborníkov považuje za pravý. Fragment je dôleži-
tý preto, lebo poukazuje na to, ako Ulpián jasne rozoznáva kontrapozíciu 
medzi natura na jednej strane a mores civitatis na strane druhej, teda me-
dzi tým, čo vychádza z objektívnej reality vecí a tým, čo naopak vychádza 
z právnych obyčají jednotlivého ľudu.39

Vráťme sa ešte k fragmentu D. 1,1,1,2, ktorý sa zmieňuje o tripartipácii 
práva a ktorý viacerí považujú za upravený, lebo v kontexte vyššie uvede-
ného fragmentu (D. 50,16,42) sa Ulpián pridŕžal len dvoch kategórií prá-
va, čo odporuje tripartipácii práva.

D. 1,1,1,2: [...] súkromné právo (ius civile) sa delí na tri časti, lebo pozo-
stáva z predpisov práva prirodzeného (ius naturale), práva medzi národmi 
(ius gentium) a práva civilného (ius civile).

Obráťme pozornosť aj na latinský text: privatum ius tripertitum est: col-
lectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus . V ori-
ginálnom latinskom texte sme podčiarkli rozlučovaciu spojku aut, ktorá sa 
do slovenčiny prekladá výrazom alebo. Je na škodu veci, že v slovenskom 
preklade uvedeného textu Digest sa uvedená spojka nevyskytuje.40 Z exis-

tium), ktorá sa pripisuje Ulpiánovi, s najväčšou pravdepodobnosťou nepochádza 
z klasického obdobia: D. 1,1,6: Civilné právo je to, ktoré sa ani úplne nelíši od priro-
dzeného práva alebo práva medzi národmi, ani mu vo všetkom neslúži [...].
38 Hanba a hanebnosť je to isté. Niektoré veci sú hanebné zo svojej prirodzenosti, 
niektoré sú uznané za hanebné občianskym právom, alebo ako to bolo (dané) práv-
nym zvykom národa: napríklad krádež a cudzoložstvo sú hanebné z prirodzenosti. 
Byť odsúdený na zabezpečovanie poručníctva nie je potupné z prirodzenosti, ale je 
také zo zvyklosti obcí: pretože také nie je hanebné z prirodzenosti, lebo sa to môže 
prihodiť aj človeku schopnému (s dobrou povesťou).
39 Ako uvidíme neskôr, analogický postoj môžeme nájsť vo fragmente právnika 
Paula, ktorý sa vzťahuje na veci vylúčené zo súkromného obchodovania – res extra 
commercium (D. 18,1,34,1).
40 Porovnaj Corpus iuris civilis . Digesta. Tomus I. (preložili Peter Blaho a Jar-
mila Vaňková) Bratislava : Eurokódex, s. 53. Taliansky preklad Digest správne 
prekladá latinskú spojku aut – o (alebo) – porovnaj SCHIPANI, S. – LANTELLA, 
L. (eds.): Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Digesti o pandette del l´Impe-
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tencie tejto spojky aut môžeme nepriamo dedukovať, že pôvodný text ho-
voril len o dvoch kategóriách noriem a to o normách, ktoré pochádzajú z:

a) prirodzenosti (z naturalis ratio);
b) vôle ľudu jednotlivých národov alebo vôle rímskeho ľudu.
Plne súhlasíme s Gambriom Lombardim, podľa ktorého Ulpián svoje In-

štitúcie pravdepodobne začínal v duchu klasického práva tak, že platné 
právo v Ríme má svoj pôvod v dvoch celkoch (kategóriách) noriem: collec-
tum etenim est ex naturalibus praeceptis aut civilibus. Takto dedukciou 
vytvorený pravdepodobný originálny text znel, že súkromné právo pozo-
stáva z predpisov práv prirodzených alebo občianskych. Len neskôr do 
tohto textu bol vložený aj výraz aut gentium, ktorý pôvodnú bipartipáciu 
práva (praecepta naturalia alebo praecepta civilia) zmenil na tripartipá-
ciu práva t. j. na predpisy práva prirodzeného alebo práva medzi národmi 
alebo práva civilného. Existujú aj takí právni romanisti, ktorí zastávajú 
neporušenosť a originalitu textu tak, ako je uvedený v D. 1,1,1,2 a ktorých 
reprezentujú napríklad Carlo Longo, Carlo Arnó a Carlo Alberto Maschi.41

Ďalej predstavíme iný fragment, ktorý čitateľovi napovie, že Ulpián za-
stával dichotomický postoj k právu:

D. 1,5,24:  Zákon  prírody  je  nasledovný:  ten,  ktorý  sa  narodí mimo  le-
gitímneho manželstva  sleduje  (postavenie) matky,  iba ak  zvláštny  zákon 
nenariaďuje iné.42

Ulpián predstavil princíp, ktorý právo prijalo na základe prirodzenosti 
(prirodzenej povahy) vecí, teda na základe faktickej reality. Je prirodzené, 
že status syna, ktorý sa narodil mimo zákonitého manželstva závisí od 
statusu jeho matky. Uvedený fragment odráža klasickú dvojitú koncepciu 
práva, ktorá však existuje medzi zákonom prírody (lex naturae) na jed-
nej strane a zvláštnym zákonom (lex specialis) na strane druhej. Aj Ga-
iova koncepcia práva rozlišuje dva druhy práva, ale ide o ius civile a ius 
gentium . Skoro všetci právni romanisti považujú prvú časť Ulpiánovho 
fragmentu za pôvodnú (konkrétne po: sleduje stav matky), ale druhú časť 
(ktorá začína od: iba ak) niektorí považujú s veľkou pravdepodobnosťou 
za zmenenú v poklasickom období.43 V druhej časti došlo pravdepodobne 

ratore Giustiniano. Testo a traduzione I. Milano : Giuffrè Editore, 2005, s. 77.
41  Porovnaj LONGO, Carlo: Note critiche a proposito della tricotomia ius natu-
rale, gentium, civile. In Rendiconti del Real Instituto Lombardo, S. II, XL (1907), 
634 s; MASCHI, Carlo A.: La concezione naturalistica del diritto e degli instituti 
giuridici romani. Milano : Vita e Pensiero, 1937, s. 162 a nasl.
42 Lex naturae haec est, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio matrem sequa-
tur, nisi lex specialis aliud inducit.
43 Dokonca Emilio Albertario považuje celý tento fragment za „byzantské prepra-
covanie originálneho ulpiánovského textu, ktorý (v súvislosti s Inst . I, 89 a corpus 
Ulp . 5, 9) pravdepodobne mohol znieť: in his casibus, in quibus connubia non sunt, 
partus naturali  ratione  sequitur matrem. ALBERTARIO, Emilio: Conceptus pro 
iam nato habetur. In Bullettino Studi di diritto romano, 1 (1933), 8, n. 1; taktiež 
porovnaj EISELE, Friedrich: Beiträge zur Erkenntnis der Digesteninterpolatio-
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k zmene v tom, že originálny text sa zmieňoval o špecifických normách 
tzv. lex Minicia.44 Dôležité je, že s veľkou istotou môžeme konštatovať, že 
výraz lex naturae je od Ulpiána.

Aj tento fragment nás nepriamo presviedča, že s najväčšou pravdepodob-
nosťou Ulpián vo svojich pôvodných textoch sledoval bipartipáciu práva, 
ktorá bola typická pre obdobie klasického rímskeho práva a ktorá spočíva-
la v ius civile alebo mores civitatis na jednej strane a v ius naturale alebo 
naturae alebo lex naturae alebo praecepta naturalia na druhej strane. To 
znamená, že oproti právnym normám a inštitútom, ktoré poukazujú na 
charakteristiku jednotlivého národa a sú vlastné každému národu, Ulpián 
uznával aj existenciu takých noriem a inštitútov, ktoré nutne vyplývajú 
z reality vecí: civilné právo  je  to, ktoré sa ani úplne neodlišuje od priro-
dzeného práva  [alebo práva medzi národmi]  ani mu vo  všetkom neslúži 
(D. 1,1,6).

Ak by sme uznali, že Ulpiánov text hovoriaci o trichotómii práva je pô-
vodný (D. 1,1,1,2-4), tak musíme priznať aj to, že Ulpián nám zanechal 
množstvo fragmentov, ktoré nám poukazujú na dichotómiu práva. Čo pri-
znal aj Friedrich Carl von Savigny, ktorý zároveň pripustil, že keď Ulpián 
hovoril o trichotómii práva, tak je evidentné, že to urobil len ako „aka-
demickú špekuláciu vo všeobecnej časti, ale vôbec sa ju neodvážil použiť 
v najdôležitejších prípadoch aplikácie v systéme práva.“45

Túto úvahu zakončíme textom (D. 1,1,1,3), ktorý sa pripisuje Ulpiánovi 
a v ktorom sa nachádza podrobnejšia formulácia ius naturale. Definícia 
nevzbudzuje vierohodnosť, lebo nie je v súlade s prevládajúcim dobovým 
názorom klasických právnikov. Prirodzené právo je to, čo príroda naučila 
všetky  živočíchy  (ius  naturale  est,  quod natura  omnia  animalia docuit): 
lebo toto právo nie  je charakteristické pre ľudský rod, ale  je spoločné pre 
všetky živočíchy, ktoré žijú na zemi i v mori a aj pre vtáky. Odtiaľ pochádza 
spojenie muža a ženy, ktoré my nazývame manželstvom, takisto plodenie 

nen. In Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 10 (1889), Romanis-
tische Abtheilung, s. 289-299; MASCHI, Carlo A.: La concezione naturalistica del 
diritto e degli instituti giuridici romani. Milano : Vita e Pensiero, 1937, s. 262.
44 Lex Minicia (90 pred Kr.) priznával deťom status civitatis toho z rodičov (medzi 
ktorými nebolo conubium), ktorý mal horšie postavenie. O Miniciovom zákone sa 
zmieňuje Gaius: [...] podľa tohto zákona platí, že ak sa uzavrie manželstvo medzi 
rímskymi občanmi a cudzincami bez conubia, nasleduje ten, kto sa narodí, postave-
nie rodiča – cudzinca. Tým istým zákonom je tiež naopak stanovené, že ak si vezme 
rímsky občan cudzinku, s ktorou nemá conubium, narodí sa z toho spojenia – cudzi-
nec.“ Miniciov zákon je však nutne potrebný len v tom (prvom) prípade. Lebo keby 
nebolo  toho zákona, muselo by  (dieťa) nasledovať postavenie opačné, pretože  ten, 
kto sa narodí z rodičov, ktorí nemajú vzájomné conubium, vstupuje podľa práva 
národov do postavenia matky [ . . .] (Gai Inst . 1,78).
45 SAVIGNY, Friedrich Carl von: Sistema del diritto romano attuale, trad . italia-
na di V . Scialoja. Torino : Unione Tipográfico-Editrice, 1893, s. 410.



26

a výchova detí. Vidíme totiž, že aj ostatné živočíchy ba aj divé zvery sú pod-
ľa tohto práva odstupňované.

Z tejto definície vyplýva, že Ulpián kategóriu prirodzeného práva roz-
šíril na všetky živočíchy, to znamená nielen na ľudí, ale aj na zvieratá 
žijúce na zemi, vo vzduchu a vo vode. Uvedená definícia zahŕňa aj akési 
„právo zvierat“ a preto bola považovaná za nešťastnú (Frederic Pollock 
1845 – 1937); alebo za cudziu právnickej tradícii (Herbert Felix Jolowicz 
1890 – 1954), alebo za takú, ktorá je v protiklade k stoickej koncepcii prá-
va prírody (Fritz Schulz 1879 – 1957).46 Taktiež Antonio Rosmini sa na 
tému uvedenej definície vyjadril, že je defektná a súca na zanechanie a ďa-
lej dodáva, že legisti k tejto definícii pripojili slová iuxta genus suum (podľa 
svojho druhu) – čo túto definíciu vysvetľuje a objasňuje.47 Myšlienky o spo-
ločenstve ľudí a zvierat sú vzdialené aj mysleniu stoických filozofov ako 
napríklad Cicerónovi, Senecovi a Markovi Auréliovi. V súvislosti s proble-
matikou „práv živočíchov“ sa Ulpián na inom mieste zmieňuje, že živočích 
nemôže spôsobiť bezprávie, pretože nemá rozum.48

1.6 Význam práva podľa Julia Paula

Julius Paulus patril k mimoriadne aktívnym právnikom, čo možno vi-
dieť aj z toho, že šestina fragmentov v justiniánskych Digestach pochádza 
z jeho spisov. V súlade s prevládajúcim duchom klasického práva, Paulus 
(na rozdiel od Ulpiána) členil právo na dve skupiny: a) ius naturale; b) ius 
civile. Savigny49 považoval Paula za typického predstaviteľa dichotómie 
práva:

D. 1,1,11: Výraz právo má viacero významov: jeden ako prirodzené, keď 
sa hovorí o tom, čo  je vždy slušné a dobré. Druhý ako civilné právo, keď 
sa hovorí o tom, čo je užitočné pre všetkých, alebo pre väčšinu jednotlivej 
civitas [ . . .] .50

Emilio Albertario je toho názoru, že prameňom uvedeného textu D. 1,1,11 
je tzv . fragmentum Dositheanum.51 Podľa Albertaria kompilátori v origi-

46 Porovnaj PIZZORNI, Reginaldo M.: Il diritto naturale dalle origini a S . Tom-
maso d´Aquino. Roma : Città Nuova Editrice, 1985, s. 111.
47 Porovnaj D´ADDIO, Mario: Introduzione a A. Rosmini Serbati. Filosofia della 
politica . Milano : Marzorati Editore, 1972, s. 146.
48 D. 9,1,1,3: „[...] nec enim potest animal iniuria fecisse, quod sensu caret.“
49 Porovnaj SAVIGNY, Friedrich Carl von: Sistema del diritto romano attuale, 
trad . italiana di V . Scialoja. Torino : Unione Tipográfico-Editrice, 1893, s. 409.
50 Text fragmentu ďalej pokračuje definíciou tzv. honorárneho práva (úradnícke-
ho práva). Honorárne právo výstižne definuje Papinián ako: právo, čo zaviedli pré-
tori na všeobecný úžitok, (s cieľom) civilné právo podporiť (adiuvandi) alebo doplniť 
(supplendi) alebo opraviť (corrigendi) (D. 1,1,7,1).
51 Fragmentum Dositheanum je zlomok pomôcky, ktorá slúžila na prekladanie 
právnických textov z latinčiny do gréčtiny a naopak. Fragment sa pripisuje grama-
tikovi Dositheovi (4. stor). Fragment sa zaoberá otázkou manumissiones.
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nálnom texte urobili tieto zásahy: zrušili pôvodnú identifikáciu medzi ius 
naturale a ius gentium a to tým spôsobom, že z originálneho textu vypustili 
spresnenie, že ius gentium je totožné s ius naturale; ďalej kompilátori pred 
slovné spojenie aequum ac bonum (slušné a dobré) vložili príslovku semper 
(vždy), čím chceli zdôrazniť novú náležitosť ius naturale, t. j. náležitosť 
jeho stálej a vnútornej dobroty.52 Týmto zásahom kompilátori upravili text 
do podoby, v ktorej ius civile je právo užitočné pre všetkých, alebo pre 
väčšinu jednotlivej civitas, a ius naturale je to, čo je vždy slušné a dobré. 
Prikláňame sa k názoru, že text pripisovaný Paulovi v D. 1,1,11 mohol byť 
upravený justiniánskymi kompilátormi. Ale hypotéza, že by tento text bol 
upravený na základe Dositheovho fragmentu sa nám, ale aj iným právnym 
romanistom, javí ako násilná a málo pravdepodobná.53

Ak by sme pripustili možnosť, že fragment D. 1,1,11 bol neskôr upravo-
vaný, sme toho názoru, že v súlade s prevládajúcim duchom doby klasické-
ho práva (v ktorom normy ius naturale a ius gentium boli obsahovo totož-
né) Paulus vo svojich textoch vždy zastával zásadný dichotomický postoj 
k súkromnému právu. To znamená, že oproti normám civilného práva sta-
val iný celok noriem, ktoré vychádzali z prirodzeného rozumu (naturalis 
ratio) a ktoré zaväzovali všetkých ľudí, a teda i všetky národy. Rozhodne 
odmietame hypotézu, žeby Paulus vo svojich dielach výslovne zastával po-
stoj tzv. trichotómie práva.

Uvedieme ďalší fragment, ktorý v zásade predstavuje dichotomický po-
stoj, i napriek tomu, že sa v ňom Paulus odvoláva na ius gentium:

D. 18,1,34,1: Bezvadne sa môžu predať všetky tie veci, ktoré niekto môže 
mať alebo držať alebo (súdne) dosiahnuť; naproti tomu je neplatný predaj 
vecí, ktoré sú vylúčené z obchodovania na základe ich prirodzenosti [práva 
národov], alebo zvyklosti (mravov) civitas.

Výraz natura sa vo fragmente vzťahuje skôr na objektívnu realitu vecí 
ako výslovne na ius naturale. V uvedenom texte vidíme hlavne kontrapozí-
ciu medzi natura a mores civitatis.54 Proti veciam vylúčeným z obchodného 
styku (res extracommercium) na základe jednotlivých zvyklostí nejakej obce 
(mores civitatis), stoja veci vylúčené z obchodovania na základe ich vlast-
nej prirodzenosti. Boli to pravdepodobne „justiniánci“, ktorí k týmto dvom 
pôvodným termínom pripojili zmienku na ius gentium a to asi v súvislosti 
s kategóriou vecí – res publicae iuris gentium, čím originálnu kontrapozíciu 
vo fragmente (prirodzenosť ↔ zvyklosti obce) dostali do nerovnováhy.

52 Porovnaj ALBERTARIO, Emilio: Studi di diritto romano. VI volume. Milano, 
1953, s. 284. Rovnaký názor zdieľa aj DE VILLA, Vittorio.: Studi sull’ „obligatio 
naturalis“. In Studi Sassaresi, 17 (1936), 98 a nasl.
53 Porovnaj LOMBARDI, Gabrio: Sul concetto di „ius gentium“ . Pubblicazioni del-
l´Istituto di diritto romano dei diritti dell´oriente mediteraneo e di storia del dirit-
to. XX. Roma : Istituto di Diritto Romano, 1947, s. 227.
54 Podobne ako u Gaia sme mohli vidieť kontrapozíciu medzi naturalis ratio a vô-
ľou jednotlivého národa.
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Iný text, ktorý sa pripisuje Paulovi, sa osobitným spôsobom vzťahuje na 
ius naturale. Paulus v ňom poukazuje, že všetky zákonodarstvá a práva sú 
zajedno v tom, že dovoľujú odrážať silu silou a násilie násilím: 

D. 9,2,45,4: Tí, ktorí spôsobili škodu (vtedy), keď sa nemohli brániť inak, 
sú pred žalobou bezpeční. Všetky zákony a všetky práva totiž dovoľujú od-
rážať silu silou. Ale ak preto, aby som sa bránil, hodím do svojho protivní-
ka kameň a nezasiahnem jeho ale okoloidúceho, budem zodpovedný pod-
ľa Aquiliovho zákona. Pretože je dovolené udrieť len toho, kto (silou) útočí 
a výlučne vtedy, keď sa to stane kvôli obrane a nie kvôli pomste.

V súvislosti s nadobúdaním vlastníctva obrátime našu pozornosť na časť 
fragmentu, v ktorom Paulus obsahovo stotožňoval ius gentium s ius natu-
rale:

D. 6,1,23: Vecná žaloba prináleží tomu, kto nadobudol (vlastníctvo) podľa 
práva národov (ius gentium) alebo podľa civilného práva (iure civili) [...].

Uvedený Paulov text nám rezonuje s textom Gaia v Inštitúciách (2,65-
66). Paulus spája nadobudnutie vlastníckeho práva s ius gentium, kým 
Gaius zasa s ius naturale. Je to len ďalšie potvrdenie, že právnici klasic-
kého obdobia stavali proti sebe dve kategórie právnych celkov. Oproti ius 
civile postavili jeden spoločný komplex právnych noriem, ktorý obsahovo 
stotožňovali, ale raz ho nazývali ius gentium a inokedy zas ius naturale .

Aj iné Paulove fragmenty napriek tomu, že výslovne spomínajú ius gen-
tium, sa obsahovo vzťahujú aj na prirodzené právo. Napríklad:

D. 18,1,51: Pobrežia, spojené s predaným pozemkom (fundo), sa nezapočí-
tavajú do výmery pozemku, pretože sú to veci, ktoré nepatria nikomu, ale na 
základe práva národov sú uprázdnené (sú otvorené) pre všetkých: (taktiež 
rovnakým spôsobom sa nezapočítavajú) ani verejné cesty, alebo náboženské 
či posvätné miesta.

D. 33,2,68: Podľa práva národov sa krvismilstva dopúšťa ten, kto uzavrie 
manželstvo so ženou z radu svojich predkov alebo potomkov [...].

Prirodzené právo podľa Paula je také, ktoré je vždy slušné (dobré) a spra-
vodlivé, a teda sleduje kritériá spravodlivosti. Občianske právo je právo 
vlastné každej civitas a sleduje kritériá užitočnosti vzhľadom na celok ale-
bo väčšinu.55 Prirodzené právo prostredníctvom aequitas (spravodlivosti) 
má vypĺňať medzery alebo nedostatky pozitívneho práva.56 Aj Paulova 
koncepcia práva je dichotomická: oproti ius civile postavil jeden spoločný 
celok noriem, ktorý obsahovo stotožňoval: raz ho pomenoval ius gentium 
a inokedy zas ius naturale v závislosti od toho, či chcel zvýrazniť abstrakt-
ný aspekt právneho fundamentu určitej normy, alebo ten konkrétny, ktorý 
vyjadroval to, že dotyčná norma platí pre všetky národy.

55 Paul. D. 1,1,11: Ius pluribus modis dicitur: uno modo, cum id semper aequum 
ac bonum est ius dicitur, ut est ius naturale. Altero modo, quod omnibus aut pluri-
bus in quaque civitate utile est, u test ius civile.
56 Paul. D. 39,3,2,5: ... haec aequitas suggerit, etsi iure deficiamur.
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1.7 Prirodzené právo a veci patriace všetkým ľuďom 
v Inštitúciách právnika Marciána

Aelius Marcianus pôsobil v období, v ktorom sa principát začal meniť 
na absolútnu dedičnú monarchiu (dominát) a v ktorom sa rímski právnici 
primkli k novému prameňu práva – k cisárskym nariadeniam. Zo zacho-
vaných prameňov sa dozvedáme, že Marcián poznal kontrapozíciu medzi 
ius civile a ius gentium a používal ju s cieľom systematizácie právnych 
noriem a inštitútov. Z kritickej analýzy jeho textov vyplýva, že aj on bol 
zástancom tzv. dichotómie práva.57 Napriek tomu Moritz Voigt vo svo-
jom známom diele Ius naturale verí, že Marcianus je typickým zástancom 
právnej trichotómie: a) naturalia iura (quae apud omnes gentes peraeque 
servantur); b) ius gentium; c) iura civilia.58 Voigtove závery sa opierajú len 
o dogmatické analýzy Marciánových textov, ale nevychádzajú z kritických 
pohľadov. Ak sa pozrieme na jeho texty vzťahujúce sa na ius gentium59 
na  základe  kritických aspektov, možno konštatovať,  že  keď hovoril  o  ius 
gentium, tak mal na mysli také právne normy a inštitúty, ktoré sa univer-
zálne aplikovali na všetkých slobodných ľudí nezávisle na ich príslušnosti 
k nejakej komunite.

Nemožno však opomenúť skutočnosť, že Marcián sa výslovne zmieňuje 
aj o prirodzenom práve a to v súvislosti s vecami, ktoré patria všetkým:

D. 1,8,2,1: Niektoré veci sú podľa prirodzeného práva spoločné všetkým, 
niektoré patria celku, niektoré nikomu, zväčša ale patria jednotlivcovi a tie 
jednotlivec nadobúda rozličným spôsobom. 1. A totiž podľa prirodzeného 
práva sú všetkým spoločné tieto: vzduch, tečúca voda, more a tým aj morské 
pobrežie.60

Marcián vymenuváva štyri veci, ktoré sú na základe prirodzeného práva 
spoločné všetkým: aer, aqua profluens, mare et litora maris, čím inak pove-
dal, že uvedené veci sú vyňaté z individuálneho (súkromného) vlastníctva. 
V akom zmysle sa má posudzovať prirodzené právo, na ktoré sa Marcián 
odvoláva pri vymenúvaní vecí, ktoré patria všetkým? Ak by chápal priro-
dzené právo ako autonómny súhrn noriem a inštitútov, ktorý by bol posta-

57 Napríklad v otázke otroctva Marcián stavia proti sebe ius civile a ius gentium 
(D. 1,5,5,1): Servi autem in dominium nostrum rediguntur aut iure civili aut gen-
tium:  iure civili  [...],  iure gentium nostri servi sunt qui ab hostibus capiuntur aut 
qui ex ancillis nostris nascuntur. Podľa Marciána sú otroci na základe ius gentium 
považovaní za zatknutých nepriateľov a otrokmi sú aj tí, ktorí sa narodili z otrokyne.
58 Porovnaj VOIGT, Moritz: Jus naturale - aequum et bonum und jus gentium der 
Römer . Leipzig : Voigt & Günther, 1856, s. 446-453. 
59 D. 1,5,5,1; D. 48,19,17,1; D. 48,22,15; D. 1,8,4; D. 19,5,25.
60 Niektorí autori (napr. Gambrio Lombardi) sú toho názoru, že len prvé tri veci 
sú vo fragmente pôvodné: vzduch, tečúca voda a more. Morské pobrežie sa pravde-
podobne v pôvodnom texte nenachádzalo.
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vený na roveň normám občianskeho práva a práva národov, tak by sme 
nevyhnutne prišli k záveru, že Marcián už poznal trichotómiu práva.

Naše presvedčenie, opierajúce sa aj o názory väčšiny právnych roma-
nistov, je však opačné: t. j. nie trichotómia, ale dichotómia práva a zdô-
vodňujeme to nasledovne. Marcián (ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou 
pôsobil výhradne ako učiteľ a spisovateľ) bol ovplyvnený filozofickou a lite-
rárnou kultúrou a pravdepodobne bol prvým právnikom, ktorý zoskupil do 
samostatnej kategórie veci: vzduch, tečúca voda, more a morské pobrežie. 
Marcián pri predstavení kategórie vecí (ktoré sú na základe prirodzeného 
určenia spoločné všetkým – res communes omnium) chcel len jednoducho 
zdôrazniť, že autonómna kategória uvedených vecí je založená na ich rov-
nakej prirodzenosti.

Z toho dôvodu sme presvedčení, že Marcián vôbec nechápal prirodzené 
právo ako autonómne existujúci súbor noriem. Sme presvedčení, že mar-
ciánovské chápanie prirodzeného práva je podobné ako u právnika Paula 
v D. 18,1,34,1, ktorý (ako sme už mohli vidieť skôr) na tému vecí, ktoré sú 
vylúčené z obchodného styku hovorí: je neplatný predaj vecí, ktoré sú vy-
lúčené z obchodovania na základe ich prirodzenosti, [práva národov] alebo 
zvyklostí (mravov) civitas . Ak z Paulovho fragmentu odstránime pravde-
podobne vložený výraz práva národov, tak nám z toho vyplýva, že Paulus 
sa v tomto fragmente neodvolával na hypotetický a samostatný komplex 
noriem prirodzeného práva, ale len jednoducho chcel vyjadriť skutočnosť, 
že niektoré veci sú vylúčené z obchodného styku na základe ich spoločnej 
prirodzenosti, zatiaľ čo iné veci sú vylúčené na základe pozitívnych mores 
civitatis .

Z kritickej analýzy prameňov pripisovaných Marciánovi pre nás vyplý-
va, že bol zástancom dichotómie práva (ius civile ↔ ius gentium). O „práve 
národov“ hovoril (bez akýchkoľvek špecifických zmienok o cudzincoch) ako 
o normách a inštitútoch, ktoré sa vo všeobecnosti aplikujú na všetkých 
slobodných ľudí nezávisle na ich príslušnosti k nejakej komunite (civitas). 
Ale termín „prirodzené právo“ použil len na to, aby prostredníctvom neho 
zvýraznil, že niektoré veci (res) sú z titulu ich rovnakej prirodzenosti spo-
ločné všetkým (communes omnium).

1 .8 Záver

Po predstavení právnych textov, ktoré sa pripisujú právnikom klasické-
ho obdobia a ktoré sa týkajú prirodzeného práva, nemôžeme potvrdiť hy-
potézu, žeby rímski právnici prostredníctvom konceptu ius naturale kulti-
vovali myšlienku ideálneho a abstraktného poriadku, ktorý by mal slúžiť 
ako inšpirácia pre pozitívne právo. Odhliadnuc od niektorých textov, ktoré 
sú vyslovene teoretického charakteru a ktoré s najväčšou pravdepodob-
nosťou nie sú pôvodné, môžeme prísť k záveru, že rímska jurisprudencia 
klasického obdobia vytvorila prostredníctvom konceptu prirodzeného prá-
va také pozitívne právo, ktoré je previazané s prírodou v zmysle faktickej 
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reality. Boli to „postklasici“ alebo až „justiniánci“, ktorí ideu prirodzeného 
práva považovali za právo ideálne, za právo, ktoré je božského pôvodu, za 
právo, ktoré je nadradené pozitívnemu právu a ktoré tým pádom môže stáť 
proti niektorým predpisom pozitívneho práva.

„Rímski klasici“ prirodzené právo nepovažovali za nejaký vyšší poria-
dok, ale skôr za koncept, ktorý v oblasti pozitívneho právneho poriadku 
poslúžil k tomu, aby pri výklade práva a pri neskoršej klasifikácii práv-
nych inštitútov poskytoval zásadné odôvodnenia. Pre rímskych právnikov 
klasického obdobia bolo ius naturale princípom a inštitútom pozitívneho 
práva, ktoré oni odôvodňovali z rovnakej prirodzenosti (povahy) vecí. Tieto 
princípy a inštitúty pozitívneho práva boli podľa úsudku právnikov pred-
stavované v dvoch podobách, buď ako:

a) niečo, čo je nutné, nezničiteľné, majúce autoritatívny pôvod;
b) ius gentium, teda ako pozitívne právo každého civilizovaného národa.
Tieto dve podoby konceptu prirodzeného práva, ku ktorým právna veda 

klasického obdobia dospela, poukazujú na univerzalitu, ktorá presiahla 
hranice jednotlivého pozitívneho práva. Je dôležité poznamenať, že Rima-
nia k uvedenej univerzalite dospeli prostredníctvom pozorovania konkrét-
nej právnej reality, ku ktorej ich viedlo vlastné právo, aby túto realitu 
usmerňovali a upravovali. Tvorili a klasifikovali svoje vlastné právo, ale 
bez toho, aby sa pritom odvolávali na nejaký ideálny alebo vyšší prameň, 
ktorý by ich k tomu inšpiroval.61

V súvislosti s ideálom spravodlivosti, ktorú priniesla najmä grécko-rím-
ska filozofia, sa nám spontánne natíska otázka. Prečo klasická rímska juri-
sprudencia nečerpala viac z vnútornej potreby, ktorá právo vedie smerom 
k spravodlivosti? Snáď to bolo tým, že rímski právnici pôsobili predovšet-
kým v sfére súkromného práva, a teda mali čo do činenia s takým právnym 
poriadkom, ktorý bol osobitne pripravený na to, aby sa vyrovnával s po-
žiadavkami doby a spoločnosti. V takýchto historických okolnostiach by 
nebolo vhodné, keby sa v rímskom právnom poriadku objavil rozkol medzi 
platným pozitívnym právom na jednej strane a nejakým ideálnym právom 
na druhej strane. Ale aj napriek tomu niektorí rímski právnici pociťovali 
vnútornú potrebu aspoň sčasti zakomponovať do pozitívneho práva požia-
davky etického charakteru. Dosvedčuje to napríklad Celsus, keď definoval 
právo ako ars boni et aequi, alebo Ulpián, keď klasifikoval príkazy práva: 

61 Na túto tému tiež pozri: GAUDEMET, Jean: Quelques remarques sur le droit 
naturel à Rome. In Revue Internationale des Droits de l´Antiquité, 1 (1952), s. 459; 
LONGO, Carlo: Note critiche a proposito della tricotomia ius naturale, gentium, 
civile. In Rendiconti del  Istituto Lombardo di sc. e  lett., Ser. II, Vol. XL, s. 633-
640; DE MONTEMAYOR, Giulio: Storia del diritto naturale . Napoli : Remo San-
dron Editore, 1911, s. 50-58; BARTOŠEK, Milan: Sulla concezione „naturalistica“ 
e materialistica dei giuristi classici. In Studi in memoria di Emilio Albertario. 
Milano : Giuffrè Editore, 1953, s. 463-514; BURDESE, Alberto: Il concetto di ius 
naturale nel pensiero della giurisprudenza classica. In Rivista italiana per le scien-
ze giuridiche, 8 (1954), s. 419-421.
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honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Odhliadnúc od 
toho je nutné zdôrazniť, že koncepcia ius naturale v období klasického prá-
va bola koncepciou bytostne realistickou.

Z prameňov, ktoré sme synteticky predstavovali, nadobúdame dojem, 
že právna veda klasického obdobia sa popri konceptoch prírody (natura) 
a prirodzeného rozumu (naturalis ratio) len sporadicky odvolávala na kon-
cept prirodzeného práva. Zameriavala sa na poriadok (niekedy výnimočne 
aj na subjektívnu situáciu), ktorý sa zakladal na racionálnom alebo ob-
vyklom hodnotení určitej reality faktu, s cieľom motivovať alebo klasifiko-
vať normy alebo inštitúty pozitívneho práva. Nenadobúdame však dojem, 
že by v tejto činnosti malo filozofické myslenie rozhodujúci vplyv.

Koncepcia prirodzeného práva nadobudla osobitný technický význam 
abstraktnej hodnoty v súvislosti s neskoršou klasifikáciou inštitútov, keď 
sa zhodovala s koncepciou práva národov (ius gentium), teda s právom, 
ktoré Rimania v skutočnosti považovali za platné pre všetky civilizované 
národy na základe naturalis ratio. Je zrejmé, že postavenie koncepcie pri-
rodzeného práva na roveň práva národov poukazuje na tendenciu, ktorá 
nebola sledovaná systematicky.

Rimania vo svojich úvahách o prirodzenom práve prišli k záveru, že exis-
tujú isté princípy, ktoré sú nevyhnutné a ktoré nemôže prekonať žiadna 
normotvorná autorita. Takéto princípy nazvali ius naturale. Napriek tomu 
je nutné opäť pripomenúť, že vo všeobecnosti idea prirodzeného práva kla-
sického obdobia nebola považovaná za nejaký vyšší poriadok, ktorý exis-
tuje sám o sebe tak, že stojí na etickej alebo až na transcedentnej úrovni 
v porovnaní s pozitívnym právom.

Domnievame sa, že v prípade inštitútu otroctva môžeme aspoň sčasti 
uvažovať o výnimke. Týka sa to textov, ktorých autenticita je mnohými 
autormi právom spochybnená a ktoré odzrkadľujú kresťansko-justinián-
ske myslenie neskoršej doby. Napríklad v texte Ulpiána, v ktorom tvrdí, 
že keď bolo otroctvo neznáme, tak všetci sa rodili slobodní a nebolo známe 
prepustenie (D. 1,1,4), alebo v texte (D. 50,17,32),62 kde sa stavia proti ius 
civile, ktoré uznáva otroctvo, alebo texty Fiorentina (D. 1,5,4)63 a Trypho-
nina (D. 12,6,64),64 z ktorých vyplýva, že inštitút otroctva bol zavedený 
následkom ius gentium a je v protiklade s ius naturale . Nesmieme však 
zabudnúť, že podobné úvahy o otroctve odzneli už predtým v dielach gréc-
kych a neskôr aj rímskych filozofov. V prípade uvedených textov nemôže-

62 Z toho čo sa vzťahuje na ius civile, otroci nemajú nič; nie na základe ius natura-
le, pretože, čo sa týka ius naturale, všetci ľudia sú si rovní.
63 [...] otroctvo je inštitút ius gentium, pre ktorý je niekto podrobený proti prirodze-
nosti vlastníctvu iného.
64 Ak pán dlhoval otrokovi a zaplatil mu to po prepustení na slobodu, [ . . .] lebo, ako 
sloboda je obsiahnutá v prirodzenom práve a vlastnícka moc bola zavedená právom 
medzi národmi, tak otázka či dlh existuje alebo nie spolu s právom žaloby na jeho 
vrátenie späť sa musí rozpoznať v zhode s prírodou.
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me s absolútnou istotou vylúčiť možnosť, že mohli byť sčasti modifikované 
v poklasickom alebo justiniánskom období, ale rovnako nemôžeme vylúčiť 
ani to, že v prípade otroctva boli takéto filozofické úvahy recipované do 
právnej doktríny už v klasickom období. Preto môžeme reálne predpokla-
dať aj tú možnosť, že rímski právnici klasického obdobia recipovali známe 
filozofické myšlienky týkajúce sa otroctva a aj slobody každého človeka 
tak, že ius naturale predstavovali ako poriadok, ktorý je v protiklade k po-
zitívnemu právu, t. j. je v opozícii voči civilnému právu, ale aj voči právu 
národov.

Považujeme za dosť pravdepodobné, že v oblasti inštitútu otroctva mohli 
byť niektoré teoreticko-filozofické myšlienky týkajúce sa prirodzeného 
práva každého človeka na slobodu prijaté do pozitívneho právneho poriad-
ku klasického obdobia. Ostáva už len na zvážení, alebo skôr na vnútor-
nom presvedčení každého autora k akému názoru sa prikloní pri hodno-
tení konkrétneho právneho prameňa klasického obdobia. Či sa prikloní 
k tomu, že v oblasti otroctva išlo len o prevzatie teoretických konceptov, 
ktoré mali pôvod v gréckej filozofii. Alebo či sa prikloní k mienke, podľa 
ktorej samotná klasická jurisprudencia vo sfére otroctva postupne dospela 
k takým konkrétnym riešeniam, že koncept prirodzenosti (natura) použí-
vala pri tvorbe práva, ako napríklad v prípade naturalis possessio, natura-
lis obligatio, naturalis cognatio.
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II. kapitola

TEOLOGICKO-KRESŤANSKÁ KONCEPCIA 
PRIRODZENÉHO PRÁVA V JUSTINIÁNSKEJ 

KODIFIKÁCII A V DOKTRÍNE PRVOTNEJ 
CIRKVI

2 .1 Úvod

Vláda cisára Justiniána (527 – 565) bola poznačená úsilím o obnovu slá-
vy rímskeho impéria, nie však v jeho pôvodnej pohanskej podobe, ale v po-
dobe kresťanskej ríše. Jedným z prostriedkov k dosiahnutiu uvedeného 
cieľa mala byť zákonodarná aktivita smerujúca ku kodifikácii historického 
rímskeho práva do zákonnej formy. Kodifikačné dielo tohto kresťanského 
cisára pozostávalo z piatich častí: Codex, Digesta, Institutiones, Codex re-
petitiae praelectionis, Novellae. Justinián prostredníctvom uvedených diel 
v podstate uviedol do života právo pohanských rímskych právnikov a to 
tak, že z klasických spisov obsahujúcich množstvo nemeniteľných právd 
vybral tie texty, ktoré vyhovovali špecifickým požiadavkám doby.65 Na 
dosiahnutie tohto cieľa cisár dovolil (alebo lepšie povedané nariadil) ko-
difikačnej komisii meniť a upravovať slovné znenie spomínaných textov66 
(Const . Tanta, 10).67 To na jednej strane prispelo k jednote, systemati-
zácii a logickému prepojeniu právnych noriem, ale z druhej strany istým 
spôsobom znížilo hodnotu justiniánskej kodifikácie (lebo klasické rímske 
právo nepoznávame v pôvodnej podobe). Ešte je nutné spomenúť, že bez 
tejto zbierky by sme o rímskej klasickej právnej literatúre vedeli len veľmi 
málo. 

65 Špecifické podmienky Justiniánovej ríše spočívali najmä v presadení dvoch 
nových politických hľadísk – absolutistické postavenie basilea, cisára a výlučné 
postavenie cirkvi vo vieroučnej oblasti, ako aj zabezpečenie privilegovaného posta-
venia cirkevných inštitúcií a biskupov.
66 Uvedené zmeny v právnych textoch nazývame interpolácie (od slova interpola-
re) alebo emblemata Triboniani.
67 Takú  veľkú úctu máme  voči minulosti,  že  v  nijakom prípade nestrpíme,  aby 
mená právnych znalcov upadli do zabudnutia. Ba čo viac, každý z nich, ktorý bol 
pôvodcom právneho ustanovenia, je v našich Digestach nadpísaný. My sme urobili 
iba to, keď sa niečo v ich rozhodnutiach zdalo zbytočné, nedokonalé alebo málo po-
užiteľné, bolo prípustné to v nevyhnutnej miere rozšíriť alebo skrátiť a podať v naj-
spravodlivejšej forme [...]. Pre naše opravy sme si vyhradili len to, čo bolo vhodné 
a nevyhnutné urobiť pre pravdivosť rozhodnutí
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2.2 Prirodzené právo v učení prvotnej cirkvi

Komisia právnikov zodpovedná za kodifikáciu rímskeho práva, ktorú 
ustanovil kresťanský cisár Justinián 13. februára 528, sa musela riadiť 
direktívami, ktoré nemohli byť v rozpore s cirkevným učením. Preto v tejto 
chvíli je vhodné predstaviť aspoň syntetickým spôsobom základné biblické 
a teologické princípy, ktoré kodifikačná komisia musela rešpektovať i po-
kiaľ išlo o fenomén prirodzeného práva.

Koncepciu prirodzeného práva ako práva božskej proveniencie tradične 
nachádzame v doktríne katolíckej cirkvi. Apoštol Pavol prvým rímskym 
kresťanom v liste adresoval nasledovné ponaučenia: a keď pohania, ktorí 
nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nema-
jú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísa-
né vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje aj ich svedomie, aj ich myšlienky 
[ . . .] (List Rimanom 2,14). Patristika pokladá Boha za Stvoriteľa vesmíru, 
za Správcu sveta a tiež i ľudských vzťahov. Preto Tertulián (155 – 225) 
píše, že Boh je naturae dominus et auctor (De corona, in Patrologia latina 
2,10) a pamätá na aeterne dispositiones eius et universales (De carnis re-
surrectione, in Patrologia latina 2,870). Podľa Laktancia (255 – 318?) pri-
rodzené právo je nadiktované Bohom, ktorý je magister et imperator om-
nium (Divinae institutiones 6,9 in Patrologia latina 6,661). Svätý Ambróz 
(339? – 397) stotožňuje lex naturae s lex Dei (Enarrationes in XII Psalmos 
Davidicos, in Patrologia latina 14,1051). Svätý Augustín (354 – 430) tvr-
dí, že omnis natura non potest esse nisi a summo et vero Deo (De natura 
boni liber I, in Patrologia latina 42,551) a že koncept prirodzeného práva 
je konceptom večného a nepísaného zákona (De civitate Dei 19,14-16, in 
Patrologia latina 41,642).68

Augustínovu koncepciu prirodzeného práva prijala aj scholastika a pres-
nejšie ju formuloval Tomáš Akvinský, ktorý rozdelil zákon na: večný (lex 
aeterna), prirodzený (lex naturale), ľudský (lex umana) a zjavený (lex 
rivelata). Večný zákon zastáva prvoradé miesto, lebo všetky ostatné zá-
kony (prirodzený, ľudský a zjavený) len participujú na večnom zákone. 
Preto Tomáš Akvinský venoval prvoradú pozornosť večnému zákonu, kto-
rý predstavuje ako pravdu alebo stupeň božej múdrosti vzťahujúci sa na 
všetky úkony a pohyby (Summa theologiae I-II, q. 93, a. 1). V traktáte 
pojednávajúcom o lex naturale Tomáš Akvinský prirodzený zákon definuje 
ako „účasť večného zákona v rozumových stvoreniach“ (Summa theologiae 
I-II, q. 91, a. 2).

68 Podľa svätého Augustína „večný zákon“ je: rozum a vôľa Boha, ktorá nariaďuje 
zachovávať prirodzený poriadok a zakazuje ho porušovať zvrchovaným rozumom 
(pravdou), ktorému je nutné sa podriadiť (porovnaj AGOSTINO, S.: De libro arbit-
rio, I, 6, 15 in Patrologia latina 32,1229; AKVINSKÝ, Tomáš: Summa Theologiae 
I-II, q. 93, a. 1).
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Gracián vo svojom Dekréte prevzal od svätého Izidora koncept priro-
dzeného práva, ktoré je postavené na dvoch základných princípoch: „robiť 
iným to, čo chceš, aby iní robili tebe“ a „nerobiť iným to, to čo nechceš, aby 
iní robili tebe.“ Uvedené pravidlá sú zakotvené v Evanjeliu,69 a preto pri-
rodzené právo podľa Graciána je to, čo je obsiahnuté v Zákone a Evanjeliu 
(Decretum Gratiani, I, dist. I).

2 .3 Prirodzené právo vo svetle Justiniánskych 
inštitúcií

Inštitúcie hneď na začiatku druhého titulu prvej knihy, ktorý má názov 
O práve prirodzenom, práve národov, práve civilnom koncipujú prirodzené 
právo nasledovne:
Prirodzené právo je to, čo príroda učila – všetko živé tvorstvo. Lebo toto 

právo patrí nielen ľudskému pokoleniu, ale všetkému živému tvorstvu, kto-
ré existuje vo vzduchu, na zemi a vo vode. Odtiaľto sa odvodzuje mužské 
a ženské pohlavie, ktoré nazývame manželstvom ľudí, podobne ako splode-
nie a výchova detí; vidíme, že aj ostatné živé tvorstvo sa posudzuje podľa 
znalosti tohto práva .70

Aby sa Justiniánske inštitúcie vyrovnali s existenciou inštitútu otroctva, 
ktoré zaraďujú do oblasti ius gentium,71 formálne prezentujú tzv. trichoto-
mické delenie súkromného práva a to na právo prirodzené (ius naturale), 
právo národov (ius gentium) a civilné právo (ius civile), a preto uvádzajú 
definíciu ius naturale, ktorá do sféry prirodzeného práva zahŕňa nielen 
ľudí, ale aj zvieratá, resp. všetky živé tvory.72 Je nutné poznamenať, že 
definícia nemá právny charakter a ani následnú konkrétnu aplikáciu. To 
znamená, že justiniánski kompilátori po predstavení uvedenej definície 
a následne po uvedení príkladov (ktoré sú diskutabilné v dogmatickej rovi-

69 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci 
(Evanjelium podľa Matúša 7,12).
70 Gai Inst. 1,1; Gai D. 1,1,9.
71 Sloboda [...] je prirodzená spôsobilosť robiť to, čo každý chce robiť, pokiaľ tomu 
nebráni sila alebo právo. Naproti tomu otroctvo je inštitútom práva národov, podľa 
ktorého bude niekto, v rozpore s prirodzeným stavom , podriadený ako vlastníctvo 
inému (Just. Inst. 1,3,2-3).
72 Uvedená definícia zahŕňa aj akési „právo zvierat“ a preto bola považovaná za 
nešťastnú (Frederic Pollock 1845 – 1937); alebo za cudziu právnickej tradícii (Her-
bert Felix Jolowicz 1890 – 1954), alebo za takú, ktorá je v protiklade ku stoickej 
koncepcii práva prírody (Fritz Schulz 1879 – 1957). Taktiež Antonio Rosmini sa na 
tému uvedenej definície vyjadril, že je defektná a na zanechanie a ďalej dodáva, že 
legisti k tejto definícii pripojili slová: iuxta genus suum (podľa svojho druhu) – čo 
túto definíciu vysvetľuje a objasňuje; D´ADDIO, Mario: Introduzione a A Rosmini-
-Serbati.  Filosofia  della  politica. Milano : Marzorati Editore, 1972, s. 146; PIZ-
ZORNI, Reginaldo M.: Il diritto naturale dalle  origini a S. Tommaso d´Aquino. 
Roma : Città Nuova Editrice, 1985, s. 111.
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ne)73 už ďalej neprihliadajú na takýto koncept ius naturale (t. j. na čo prí-
roda učila všetko živé tvorstvo) a tak sa zdá, že komplilátori naň zabudli.74

Zostavovatelia Inštitúcií zaviedli trichotomickú systematiku súkromné-
ho práva s najväčšou pravdepodobnosťou preto, aby sa vyrovnali s istými 
potrebami a nevyhnutnosťami doby, ako vojna, zajatie a už spomínané 
otroctvo, lebo tieto odporujú prirodzenému právu a taktiež podľa prirodze-
ného práva ľudia sa totiž od začiatku rodia slobodní (Just. Inst. 1,2,2).75

Pre úplnosť je nutné poukázať aj na skutočnosť, že Justiniánske inšti-
túcie vysvetľujú aj koncepciu ius gentium, ktorú prevzali od Gaia a ktorú 
charakterizujú ako právo, ktoré  . . . prirodzený rozum (naturalis ratio) dik-
tuje pre všetkých ľudí... (Just. Inst. 1,2,1). Lenže Gaius obsahovo stotožňo-
val ius gentium s ius naturale76 a ako väčšina právnikov klasického obdo-

73 Ohľadom len približného a mimoprávneho charakteru horeuvedenej definície 
prirodzeného práva porovnaj DE MARTINO, Francesco: Variazioni postclassiche del concetto 
romano di ius gentium. In Annali della Facoltá di giurisprudenza dell´Universitá di Bari, 7 – 8, 
(1947), 35; PEROZZI, Silvio: Istituzioni di diritto romano . vol. I. 2. ed. Roma : Athe-
naeum, 1928, s. 103; ALBERTARIO, Emilio: Studi di diritto romano. Vol. V. Mila-
no : Giuffrè Editore, 1937, s. 279; ARANGIO-RUIZ, Vincenzo: Istituzioni di diritto 
romano. Napoli : Casa editrice Dott. Eugenio Jovene, 2006, s. 28; BETTI, Emilio: 
Istituzioni di diritto romano. I. vol. Padova : Cedam, 1942, s. 13.
74 Je síce pravda, že v hneď v druhom paragrafe (Just. Inst. 1,2,2) je taktiež spo-
menutá odlišnosť medzi ius naturale a ius gentium, ale je nutné pripomenúť, že 
táto kontrapozícia nie je postavená na princípe, že prirodzené právo je to, čo príro-
da učila – všetko živé tvorstvo, ale na kritériu, ktoré je obsiahnuté v 11. paragrafe, 
a tým je to, čo vytvorila skutočná božská Prozreteľnosť: Prirodzenoprávne zásady, 
ktoré si všetky národy zachovávajú, však vytvorila skutočná božská Prozreteľnosť 
a navždy zostanú platné a použiteľné [...] (Just. Inst. 1,2,11).
75 Kvôli úplnosti uvádzame, že keď právnici klasického obdobia rozlišovali normy 
ius gentium alebo ius naturale na jednej strane od ius civile na druhej strane, tak 
to nerobili na báze vyšších morálnych princípov, ale na báze naturalis ratio (priro-
dzeného rozumu). Klasickí právnici inštitút otroctva začleňovali do práva národov 
preto, lebo sa nachádzal u všetkých národov a tiež preto, lebo bol ovocím naturalis 
ratio, podľa ktorého vojnoví nepriatelia, ktorí upadli do zajatia, sa stali otrokmi 
(Gai Inst. 2,69) a ten, kto sa narodil z otrokyne, tak sa narodil ako otrok (Gai Inst. 
1,89).
76 Gaius v podstate ignoroval autonómnu kategóriu prirodzeného práva koncipo-
vaného ako celok ideálnych noriem, ktoré by mali platiť. Napriek tomu sa o priro-
dzenom práve v konkrétnych prípadoch výslovne zmieňuje a to vtedy, keď hovorí 
o práve národov z abstraktného uhla pohľadu. Z obsahového hľadiska sú ius gen-
tium a ius naturale identické. Ius gentium sa od ius naturale odlišuje len na zák-
lade uhla pohľadu, pomocou ktorého sú jednotlivé normy alebo jednotlivé právne 
inštitúty vyjadrené. Ak sú právne normy vyjadrené z konkrétneho uhla pohľadu, 
(t. j., že v normách je výslovná zmienka o tom, že platia pre všetky národy), tak 
ich možno zaradiť do kategórie ius gentium. Ak sú formulované z abstraktného as-
pektu, (t. j., že v normách je zmienka o ich pôvode z naturalis ratio), tak ich možno 
zaradiť do kategórie prirodzeného práva.
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bia bol zástancom dichotomického delenia súkromného práva, t . j . ius na-
turale (resp . ius gentium) na jednej strane a ius civile na druhej strane.77

Pokiaľ ide o teologickú koncepciu prirodzeného práva, tú Inštitúcie pre-
zentujú v prvej knihe, druhom titule, § 11 týmito slovami:
Prirodzenoprávne zásady, ktoré si všetky národy zachovávajú, však vy-

tvorila skutočná božská Prozreteľnosť (divina Providentia) a navždy zosta-
nú platné. Naproti tomu právne zásady, ktoré si stanoví každé občianstvo, 
sa často menia [...]. Podľa tejto koncepcie ius naturale je spravodlivosťou 
par excellence a preto je považované za právo najvyššej sily, ktoré je nad-
radené akémukoľvek zákonu, ktorého autorom je človek.78

Spomínaný fragment teda prináša nové kritérium teologickej povahy, 
podľa ktorého prirodzené právo má boží pôvod a základ, je univerzálne, 
večné a nemenné. Podľa tejto koncepcie ius naturale nie je vnuknuté prí-
rodou alebo realitou vecí či ľudským rozumom, ale samým Bohom, božou 
Prozreteľnosťou. Je evidentné, že uvedená koncepcia je justiniánska.79 
Pietro Bonfante (1864 – 1932) komentuje § 11 slovami, že „je tu kres-
ťanský imperátor, ktorý hovorí“.80 Boli to justiniánski kompilátori, ktorí 
z realistických dôvodov jednoduchú dichotomickú koncepciu súkromného 
práva (typickú pre klasické obdobie) priviedli do virtuálnej nerovnováhy 
(t. j. do trichotómie). Preto sa môže stať, že niektoré inštitúty iuris gentium 
(ktorými sa spravujú všetky národy) sú v protiklade s abstraktnými prin-
cípmi, ktoré sú transcendentné, ktoré stoja nad objektívnou realitou vecí 
a ktoré sa kvalifikujú ako tie, ktoré vytvorila skutočná božská Prozreteľ-
nosť. Typickým príkladom je spomínaný inštitút otroctva, ktorý Inštitúcie 
považujú za inštitút iuris gentium stojaci proti novej byzantskej koncepcii 
prirodzeného práva,81 ktoré justiniánci formulujú prostredníctvom nových 
atribútov. Je na mieste opäť pripomenúť (že na rozdiel od justiniánskych 
kompilátorov) právnici klasického obdobia obsahovo ius naturale stotožňo-
vali s ius gentium. 

77 Všetky národy, ktoré sa riadia zákonmi a obyčajmi, užívajú dielom svojho vlast-
ného, dielom všetkým ľuďom spoločného práva. Lebo to, čo si ako právo nejaký ná-
rod sám pre seba stanoví, je jeho vlastným (právom) a nazýva sa občianske právo, 
ako právo vlastnej obce. To však, čo pre všetko ľudstvo stanoví (sám) prírodný po-
riadok, je rovnako zachovávané všetkými a nazýva sa „právo národov“, ako právo, 
ktoré užívajú všetky národy. (Gai Inst. 1,1).
78 Rovnakú koncepciu nachádzame v Novelách (Novellae), ktoré hovoria o vzťa-
hoch usmerňujúcich večné a božie zákony (Nov. 98).
79 Rovnako justiniánsku koncepciu ius naturale nachádzame v Digestách 
(D. 1,1,11), ktorá sa pripisuje Paulovi a podľa ktorej ius naturale je to, čo je vždy 
slušné a dobré.
80 BONFANTE, Pietro: Istituzioni di diritto romano. 9. ed. Milano : Vallardi, 
1932, s. 20.
81 Just. Inst. 1,2,2: Lebo na základe istých potrieb a nevyhnutností ľudského živo-
ta si národy vytvorili určité úpravy: vypukajú vojny a prinášajú zajatie a otroctvo, 
ktoré odporujú prirodzenému právu.
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Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že justiniánska kon-
cepcia prirodzeného vykazuje štyri podstatné znaky:

a) boží pôvod a základ, pretože prirodzené právo je diktované božou vô-
ľou a je vpísané do myslí a sŕdc ľudí;

b) univerzálnosť a večnosť, tak ako je univerzálny a večný poriadok, kto-
rý Boh vtlačil do sveta;

c) etický charakter, ktorý je taktiež prejavom božej vôle; z toho vyplýva, 
že o nejakej nezhode alebo indiferencii s etickou normou tu nemôže byť 
žiadna reč; keďže ide o koncepciu, ktorá sa dotýka kresťanskej oblasti, tak 
je jasné, že ide o etiku, ktorá je identická s učením Ježiša Krista nachádza-
júcim sa v biblických knihách Nového zákona, najmä v evanjeliách;

d) racionálny charakter, lebo je poriadkom, ktorý je diktovaný božou vo-
ľou a tá je summa ratio.

2 .4 Justiniánova adaptácia prirodzeného práva

V predchádzajúcej časti sme konštatovali, že keď Justinián poveril ko-
difikačnými prácami popredných právnikov, tak sa komisia pri realizácii 
uvedeného zámeru musela riadiť direktívami, ktoré nemohli byť v rozpore 
s cirkevným učením. Preto koncepcia ius naturale, ktorú nám zanechal 
Justinián, je teologickou koncepciou odzrkadľujúcou sa v celom kodifikač-
nom diele. V kodifikácii sa preto ius naturale prejavuje ako fenomén, či 
orientácia, alebo východisko poskytujúce direktívy pri tvorbe „ľudského“ 
práva. Dokonca vo väčšej miere ako samotný právny poriadok. V tomto du-
chu Justinián, ako ľudský zákonodarca, prirodzené právo nevytvára, ale 
ho poznáva, rozvíja a adaptuje na nespočetné životné situácie a to podľa 
základných smerníc, ktoré sú dané Bohom. Tento koncept jasne nachádza-
me v cisárskej konštitúcii Tanta zo 16. decembra 533, ktorou Justinián 
publikoval Digesta:
Ale pretože iba božské veci sú úplne dokonalé, avšak stav ľudského po-

riadku je taký, že sa neustále ponáhľa do neznámeho nekonečna a nie je 
v ňom nič také, čo by mohlo zostať nehybné – lebo príroda má naponáhlo, 
aby stvorila mnohé nové formy – naisto rátame s tým, že sa neskôr vynoria 
právne úkony, ktoré doteraz nie sú zauzlené kľučkami zákonov [...]. Keďže 
Boh ustanovil nad ľudskými vzťahmi cisársky úrad preto, aby mohol všet-
ko,  čo  nastane nové,  napraviť,  dať  do  poriadku a  odovzdať  s  náležitými 
mierami a pravidlami (čl. 18 konštitúcie Tanta).

Z textu konštitúcie vyplývajú dve skutočnosti. Prvá, že takáto výkonná 
alebo objasňujúca aktivita cisára (zákonodarcu) je nutná. Druhá, že ne-
mennosť, trvalosť a absolútnosť prirodzeného práva nevylučuje adaptáciu. 
Napríklad medzi princípy prirodzeného práva patrí sloboda a rovnosť me-
dzi ľuďmi. Ale v praktickom živote sa sloboda nedá chápať len v absolút-
nom a abstraktom zmysle, a rovnosť len v aritmetickom zmysle, ale len ako 
proporcia. Potom je potrebné, aby zákon (inšpirujúc sa týmito najvyššími 
princípmi) ustanovil limity slobody a proporciu, na ktorej základe je mož-
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né aplikovať princíp rovnosti. Tri pozoruhodné príkazy práva čestne žiť, 
iných nepoškodiť a každému poskytovať to, čo mu patrí (Ulp. D. 1,1,10) – aj 
keď nie sú explicitne označené ako prirodzené právo – je jasné, že majú 
trvalú hodnotu. Vymedziť a skonkretizovať to, čo druhému patrí a čo už 
nie, alebo presne skonkretizovať, ktoré správanie je čestné a ktoré nie je 
čestné, alebo presne určiť hranicu pokiaľ vykonávanie subjektívneho prá-
va nepoškodzuje právo inej osoby, sú vymedzenia, ktoré sú nevyhnutné 
nato, aby horeuvedené príkazy práva mohli byť v praxi vykonateľné. Bez 
takejto precizácie by prirodzené právo v procese aplikácie neposkytovalo 
istotu a bolo by vystavené svojvoľnému výkladu.

Nutnosť poskytnutia uvedenej konkretizácie pociťovala aj cirkev. In-
špirujúc sa Bibliou kontinuálne vytvárala právny systém, ktorý nazvala 
kánonickým právom a ktorý slúži na vykonávanie a adaptáciu božského 
a prirodzeného práva. V tomto zmysle aj Justinián považoval prirodzené 
právo za pozitívne právo, ktoré v podobe konkrétnych právnych predpisov 
je záväzné a z vonkajšieho hľadiska je aj štátom vymožiteľné, lebo štát ho 
ako také uznáva.

Justinián v zmienenej konštitúcii uznal, že stav  ľudského poriadku  je 
taký, že sa neustále ponáhľa do neznámeho nekonečna a nie je v ňom nič 
také,  čo by mohlo zostať nehybné a ľudia nie sú schopní predvídať všet-
ky možné zmeny, pretože len sám Boh môže spravovať svet umiernene 
a spravodlivo (moderate et iuste). Imperátor môže takto spravovať svet, len 
ak nasleduje Boha (Nov. 69,4,1). V tomto spočíva podstata koncepcie tzv. 
teokratickej moci, ktorá je ústredným motívom justiniánskej kodifikácie. 
Na tomto základe je možná adaptácia, ale nie modifikácia prirodzeného 
práva. Preto Laktancius tvrdí: prirodzené právo je veľmi odlišné od práva 
civilného, ktoré „pro moribus ubique variatur“ (Div. inst. VI,9; Patrologia 
latina 6, 661,663). Adaptáciu nemôže vykonávať každý zákonodarca, ale 
len ten, ktorý prijíma zákony prostredníctvom božej inšpirácie a je si dob-
re vedomý, že cor regis in manu Dei, et ubi voluerit, inclinabit illud (Cod. 
Just. repet. prael. 1,1,8). 

Ďalej pozorujeme, že pozícia zákonodarcu vo vzťahu k prirodzenému 
právu je odlišná od pozície, ktorú má k božiemu právu (ius divinum). Voči 
božiemu právu nemôže byť aktívny, t. j. môže ho len skúmať (porovnaj 
Cod. Just. 1,1,5), ale vo vzťahu k prirodzenému právu sa cíti autorizovaný 
k tomu, aby prijímal výkonné normy, bez ktorých by prirodzené právo bolo 
len mŕtvou literou alebo len fenomén produkujúci neistotu v aplikačnej 
praxi. Uvedená adaptácia prirodzeného práva predstavuje rôznu intenzi-
tu a šírku a to vzhľadom k predmetnej oblasti, ale adaptácia môže byť aj 
celkom vylúčená. Napríklad zákonodarca môže v konkrétnej oblasti spres-
niť to čo sa má každému poskytovať, čo mu patrí (D. 1,1,10), ale a priori 
vylučuje napríklad uzatváranie manželstva medzi osobami rovnakého po-
hlavia.

Justinián, tak ako to vyplýva z mnohých prameňov, si predsavzal prispô-
sobiť svoje zákony príkazom prirodzeného práva, čo malo za následok, že 
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musel v duchu kresťanskej doktríny transformovať všetok predchádzajúci 
pohanský právny poriadok, ktorý však nemohol ignorovať, čo by vôbec ne-
bolo ani vhodné.

V tejto súvislosti sa Justinián často odvoláva na prírodu, prirodzené 
právo, či prirodzený rozum (naturalis ratio). Kresťanský zákonodarca 
sa usiluje o to, aby sa inšpiroval prirodzeným právom, ktoré je pre neho 
neprekonateľným vzorom zákona a s uspokojením hovorí o súlade, ktorý 
existuje medzi štátnymi zákonmi a prirodzeným právom. Napríklad:
Všetky tieto pravidlá sa už uznávajú oddávna. Pretrvali však našou kon-

štitúciou určité zlepšenie, ktoré sme urobili o osobách, ktoré ich prirodzení 
otcovia dali inému adoptovať [...]. Našli sme totiž jednotlivé prípady, v kto-
rých synovia v dôsledku adopcie stratili dedičské právo voči prirodzenému 
otcovi a potom, keď sa adopcia emancipáciou skončila, ani po jednom ot-
covi neboli povolaní pozostalosti. A toto obvyklým spôsobom korigujúc, vy-
dali sme spomenutú konštitúciu, v ktorej sme nariadili, že nech kedykoľvek 
prirodzený otec svojho syna inému adoptuje, synovi sa zachovávajú všetky 
práva tak, ako keby zostal podriadený prirodzenému otcovi a ako keby k ni-
jakej adopcii nedošlo [...]. Podľa našej konštitúcie je však vylúčený ten, koho 
prirodzený otec adoptoval. Keďže ide o túto osobu, spadá oboje dohroma-
dy, prirodzené a pozitívne právo, pre takýto prípad sme ponechali pôvodné 
právo [ . . .] (Just. Inst. 3,1,14), ... [...]  tým ale,  že  tí, ktorých postavenie  je 
upevnené nielen prírodou, ale aj prostredníctvom starého práva [ . . .] (Just. 
Inst. 3,1,14), ... [...] pretože práva prirodzeného rodu a práva z adopcie sa 
týkajú jednej osoby (Just. Inst. 1,11,2).

Justiniánska koncepcia prirodzeného práva, ako práva prvopočiatočné-
ho a práva božského pôvodu, práva dokonalého a absolútneho, sa zhodu-
je s koncepciou cirkevných otcov, t. j. s patristikou. To znamená, že nie 
tvorba prirodzeného práva, ale jeho plné prijatie; nie jeho modifikácia, ale 
len jeho vykonávanie a adaptácia. Keďže prirodzené právo je podľa justi-
niánskej koncepcie prejavom božej vôle, tak jeho obsah ako aj hodnota sú 
rovnaké tak pre cirkev ako aj pre štát. V tomto duchu Justinián považuje 
imperium a sacerdotium za dva najväčšie dary, ktoré Boh daroval ľudstvu, 
medzi ktorými by mala prevládať harmónia (porovnaj Nov. 6 praef.).

2.5 Vrodené príkazy prirodzeného práva

Z analýzy textov justiniánskej kodifikácie vyplýva, že prirodzenému prá-
vu sú vrodené isté základné direktívy, ktoré nemôžu byť v rozpore s cir-
kevným učením a ktoré existujú vo forme základných príkazov. Ide o na-
sledovné princípy:

a) rovnosť všetkých ľudí, lebo sú synmi jedného Otca.82 Je nutné kon-
štatovať, že takéto principiálne vyjadrenia týkajúce sa rovnosti všetkých 

82 Cisár opakovanie vyhlasuje, že ... quod ad ius naturale attinet omnes aequales 
sunt (D. 50,17,32); ... podľa prirodzeného práva  ľudia sa  totiž od začiatku rodia 
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ľudí sú významné a to hlavne preto, lebo sa nachádzajú v legislatíve, ktorá 
uznáva inštitút otroctva;

b) rešpektovanie slobody a ľudskej dôstojnosti;83

c) ľudské bratstvo;84

d) väčší prienik etiky do právneho poriadku; ten je možné ilustrovať na 
rozvoji naturálnych záväzkov v justiniánskom období. Naturálna obligácia 
v klasickom práve nebola ničím iným ako faktickým vzťahom, ktorému 
bola priznaná určitá právna ochrana. Naturálna obligácia v justinián-
skom období sa zakladala na prirodzenom práve, t. j. naturálna obligácia 
sa v praxi stotožňovala s etickými a sociálnymi povinnosťami;

e) správanie sa človeka podľa prirodzenosti, ktorú ustanovil Boh;85

slobodní (Just. Inst. 1,2,2); [otroctvo] pochádza z práva národov, keďže podľa pri-
rodzeného práva sa všetci narodia slobodní (Just. Inst. 1,5). Preto otroctvo sa defi-
nuje ako inštitút práva národov, podľa ktorého bude niekto v rozpore s prirodzeným 
stavom, podriadený ako vlastníctvo inému (Just. Inst. 1,3,2; D. 1,5,4,1); [ . . .] Zajatie 
a otroctvo odporujú prirodzenému právu (Just. Inst. 1,2,2).
V otázke rovnosti medzi mužským a ženským pohlavím Justinián hovorí: naproti 
tomu naša  konštitúcia (Cod. Just. 6,28,4) stojí  na  stanovisku,  že  v  tejto  právnej 
oblasti nemá byť nijaký rozdiel medzi mužmi a ženami, lebo obidve pohlavia pri 
rozmnožovaní ľudí rovnakým spôsobom plnia úlohu prírody a podľa starého Záko-
na XII tabúľ rovnakým spôsobom boli povolané k intestátnej dedičskej postupnosti; 
a k tomu zrejme smerovali aj prétori. Konštitúcia tu zaviedla jednoduché a rovnaké 
právo pre synov a dcéry [ . . .] (Just. Inst. 2,13,5).
83 Cisár Konštantín oznamuje: libertati a maioribus tantum impensum est, et pat-
ribus [ . . .] eripere libertatem non liceret (Cod. Theod. 4,8,6 = Cod. Just. 8,46,10). 
V súvislosti so zrušením SC Claudianum Justinián vyjadruje potešenie nad tým, 
že multos labores pro libertate subiectorum sustinuimus (Cod. Just. 7,24,1) a tak-
tiež konštatuje, že je stúpencom slobody (Cod. Just. 7,7,2,2). Justinián ako svoj 
legislatívny program slávnostne deklaruje: nobis autem omne extatat studium sub-
sistere libertates atque valere et in nostra florere et augeri republica – aby dosiahol 
takýto cieľ tak, podporoval mnohé vojny v Líbyi a Hesperii pre: recta ad Deum 
religione et pro subjectorum pariter libertate (Nov. 78,4,1). Justiniánska kodifiká-
cia zrušila mnohé staré nariadenia urážajúce ľudskú dôstojnosť, napr. Konštantín 
zrušil odsúdenie damnatio ad ludum gladiatorium (t. j. odsúdenie k zápasom na 
život a na smrť s gladiátormi – Cod. Just. 11,44,1) a bolo zakázané odrezať ruky 
alebo nohy (Nov. 134,13; 556). Trestala sa kastrácia, lebo je urážkou Boha (Nov. 
142,559).
84 A keďže príroda medzi nami ustanovila akúsi príbuznosť, vyplýva z toho, že nie 
je dovolené, aby človek snoval úklady proti človeku (D. 1,1,3). Kresťanská láska voči 
chudobným a núdznym sa má prejavovať viacerými spôsobmi (Cod. Just 4,1,1). 
Ohľadne vzťahov medzi manželmi existuje text (pravdepodobne interpolovaný jus-
tiniánskymi kompilátormi), ktorý v súvislosti s bratským duchom medzi manželmi 
hovorí: čo vskutku je viac ľudské ako byť manželom zdieľajúcim vzniknuté udalosti, 
ktoré sa týkajú manželky a byť manželkou zdieľajúcou takéto udalosti týkajúce sa 
manžela? (D. 24,3,22,7).
85 Napríklad Digesta (1,1,1,3) do oblasti prirodzeného práva zaraďujú spojenie 
muža a ženy (t. j. inštitút manželstva), plodenie a výchovu detí. Odtiaľ sa odvodzu-
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f) umiernenosť; je vrodená vlastnosť prirodzeného práva a vôbec príro-
dy ako takej. Preto sa Justinián stavia proti prehnanej prísnosti v oblasti 
ukladania trestov a to tým spôsobom, že sa odvoláva na prirodzenosť.86 
V justiniánskej kodifikácii sa nachádzajú viaceré zákony a rozhodnutia, 
ktoré sú motivované miernosťou, zhovievavosťou, či ľudskosťou.87

2 .6 Záver

Otázku, ktorú si kladie Tomáš Akvinský (Summa Theologiae II, 
2, q. 94, a. 588), tomisti a moderná filozofia ohľadom nemeniteľnosti a ne-
zrušiteľnosti prirodzeného práva, si kresťanskí imperátori nekládli. Od 
čias prvého kresťanského cisára Konštantína Veľkého možno pozorovať 
tendenciu, ktorú by sme mohli nazvať snahou o „pokresťančenie“ právneho 
poriadku.89 Niet divu, že Justinián do svojej kodifikácie prijal teologickú 

jú predpoklady a prekážky manželstva a tiež i zrušenie niektorých starých záka-
zov, ktoré neboli v súlade s prirodzenosťou manželského zväzku; napr. potlačenie 
incestu (Nov. 12,1; 535) a takých zväzkov, ktoré sú proti prirodzenosti (Cod. Just. 
9,9,30). Z ľudskej prirodzenosti, ktorú stvoril Boh vyplývajú viaceré právne princí-
py prítomné v justiniánskej kodifikácii, napríklad naturalis pudor, alebo naturalis 
stimulus, ktorý pohýňa rodičov ad liberorum suorum educationem.
86 Scimus esse naturae congruum eas tantummodo poenas exigi, quae cum compe-
tenti moderatione proferuntur (Cod. Just. 7,47,1,1); v tejto súvislosti švédsky príro-
dovedec Carl Linné povedal, že príroda nerobí skoky, tak aj zákon; REBRO, Karol: 
Právnické výrazy a výroky. Bratislava : Obzor, 1986, s. 171.
87 Napríklad staršie rímske právo do kategórie kvázideliktov začleňovalo tzv. no-
xálne delikty. Išlo o prípady, v ktorých škodu spôsobila mocensky podriadená osoba 
(dieťa alebo otrok) alebo zviera. Ak v období staršieho rímskeho práva naplnilo 
skutkovú podstatu deliktu dieťa, ktoré bolo podriadené otcovskej moci, tak za ško-
du bol zodpovedný nositeľ moci, t. j. otec rodiny. Mohol sa však od zodpovednosti 
oslobodiť tak, že dieťa vydal poškodenému. Od 4. storočia n. l. sa už vydávanie detí 
nepraktizovalo.
88 Art. 5: Či sa prirodzený zákon môže meniť; Art. 6: Či prirodzený zákon môže byť 
vymazaný zo srdca človeka.
89 Konštantínovým poradcom bol biskup Hósius z Córdoby. Cisár, ako ctiteľ kres-
ťanského Boha, nielenže zrovnoprávnil kresťanstvo s pohanstvom, ale kresťanstvo 
aj všestranne podporoval. Cisár si ponechal pohanský titul (Pontifex Maximus), ale 
sústavne obmedzoval pohanský kult. Osobne sa nezúčastňoval na pohanských bo-
hoslužbách. Po víťazstve nad Licíniom pripravil pohanstvo o privilegované posta-
venie vo verejnom i súkromnom živote. Vysokým štátnym úradníkom nedovoľoval 
navštevovať pohanské bohoslužby. Zakázal kult bohyne Venuše, obmedzil činnosť 
haruspikov a pod. Konštantín sa usiloval aj o povznesenie vážnosti kresťanských 
biskupov a kňazov. Kresťanské duchovenstvo dostalo také isté výsady aké mali 
pohanskí kňazi. Biskupom bola udelená súdna právomoc prepúšťať otrokov (ma-
numissio) a právo prijímať testamentárne odkazy v prospech cirkvi (Patrimonium 
Sancti Petri). Konštantín vydal viacero zákonov a nariadení v prospech cirkvi. Ne-
deľa bola uznaná ako deň pracovného pokoja. Cisár zrušil trest smrti ukrižovaním, 
zrušil Augustove zákony proti bezženstvu a publikoval zákony na ochranu manžel-
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koncepciu prirodzeného práva. V predchádzajúcich častiach sme sa snažili 
dokázať skutočnosť, že právnici klasického obdobia koncept prirodzeného 
práva nespájali s nadprirodzeným fenoménom, ale ho vnímali ako objek-
tívne existujúcu faktickú realitu, ktorú právny poriadok nemohol negovať. 
Podľa kresťanskej koncepcie, ktorú akceptoval kresťanský cisár Justinián, 
ius naturale je právo vychádzajúce z božej vôle a pre túto jeho nadprirodze-
nú provenienciu nie je možné ho derogovať – civilnoprávny predpis (iura 
civilis ratio) nemôže odstrániť prirodzené práva (Just. Inst. 3,1,11). Kres-
ťanský zákonodarca si vytýčil za cieľ inšpirovať sa vždy božími zákonmi 
a zároveň konštatuje, že z veľkej časti sa pozitívne právo zhoduje s právom 
prirodzeným. V učení a zákonodarnej politike cisára Justiniána je dualiz-
mus medzi právom štátu a prirodzeným právom nemysliteľný.

stva.
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III. kapitola

KODIFIKÁCIA NORIEM PRIRODZENÉHO 
ZÁKONA DO KÁNONICKÉHO 

MANŽELSKÉHO PRÁVA KATOLÍCKEJ 
CIRKVI

3 .1 Úvod

Pri povrchnom skúmaní by sa mohlo zdať, že problematika prirodzené-
ho zákona je iba teoretická, filozofická a v katolíckom duchu teologická, 
že nemá praktické dôsledky. Opak je však pravdou, keďže prirodzený zá-
kon výraznou mierou ovplyvnil a dovolíme si tvrdiť, že stále ovplyvňuje 
pozitívne právo Katolíckej cirkvi. Predpokladáme, že týmto spôsobom sa 
prejavuje dynamika prirodzeného zákona, pretože spôsobuje zmenu pozi-
tívneho práva.90

Zároveň je Katolícka cirkev v súčasnej dobe pravdepodobne najvýznam-
nejšia svetová inštitúcia, ktorá vo svojich oficiálnych dokumentoch a vo 
svojej doktríne používa pojem „prirodzenosť“ a navyše mu dáva pokiaľ 
možno jednoznačný výklad, čím sa líši od sekulárneho poňatia prirodze-
ného práva.91

3 .2 Kódex kánonického práva 1917 a prirodzené právo

V prípade Codex Iuris Canonici 1917 išlo o jednotný zákonník, členiaci sa 
na päť kníh a 2 414 kánonov. CIC 1917 bol promulgovaný dňa 17. 5. 1917 
konštitúciou pápeža Benedikta XV. Providentissima Mater Ecclesia s účin-
nosťou od 19. 5. 1918. Aj v súčasnosti sa môžu vyskytnúť prípady, keď je 
potrebné siahnuť po normách obsiahnutých v tomto zákonníku, pretože 
zákaz retroaktivity naň odkazuje, napríklad pri posudzovaní majetkovo-

90 Prirodzenému zákonu sa pripisuje viacero vlastností, z ktorých jedna bola dlho 
deklarovaná – nemennosť. Táto vlastnosť bola predmetom kritiky zo strany od-
porcov prirodzenoprávnej koncepcie prezentovanej Katolíckou cirkvou. Dynamiku 
prirodzeného zákona možno chápať v dvoch smeroch, a to či je prirodzený zákon 
po obsahovej stránke vopred daným nemenným súhrnom noriem, príkazov alebo 
zákazov, alebo tento súbor noriem podlieha vplyvom plynutia času či z hľadiska 
kultúrnych, náboženských alebo geografických podmienok určitým obsahovým 
zmenám. Na druhej strane možno vnímať dynamiku prirodzeného zákona ako 
schopnosť prirodzeného zákona ovplyvniť pozitívne právo Katolíckej cirkvi, resp. 
pôsobiť ako podnet jeho zmeny. 
91 Porovnaj PŘIBYL, Stanislav: Úvodní kánony Kódexu kanonického práva 
z roku 1983. In Revue církevního práva, č. 44, roč. XV., 3/09, s. 179.
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právnych inštitútov vzniknutých do 26. 11. 1983, alebo v otázke platnosti 
manželstiev uzavretých do tohto dátumu.92

CIC 1917 používa explicitne pojmy prirodzený zákon, prirodzenosť, pri-
rodzená povaha, prirodzená spravodlivosť celkom dvanásťkrát, pričom tie-
to pojmy možno nájsť v kánonoch upravujúcich rôzne oblasti. 

Hneď v úvodných kánonoch CIC 1917 sa objavuje prirodzený zákon ako 
jeden z prameňov, z ktorých možno vyvodzovať pravidlá správania sa, pri-
čom ustanovenia CIC 1917 nerušia normy prirodzeného zákona.93 Autori-
ta prirodzeného zákona sa objavuje v CIC 1917 aj v súvislosti s obyčajo-
vým právom.94

Požiadavku spravodlivosti prameniacu z prirodzeného zákona95 požadu-
je CIC 1917 zachovať aj pri prekladaní duchovných zo strany ordinárov.96

92 Porovnaj TRETERA, Jiří R.: Novodobé předpisy kanonického práva a jejich 
překlady. In Revue církevního práva, č. 2/95, s. 82.
93 Kán. 6 bod 6 CIC 1917: Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet, 
licet opportunas immutationes afferat. Itaque: Si qua ex ceteris disciplinaribus legi-
bus, quae usque adhuc viguerunt, nec explicite nec implicite in Codice contineatur, ea 
vim omnem amisisse dicenda est, nisi in probatis liturgicis libris reperiatur, aut lex 
sit iuris divini sive positivi sive naturalis . (Preklad: Kódex spravidla neruší doteraz 
platné právo, aj keď prináša vhodné zmeny. A preto: Ak nie je v Kódexe, či už expli-
citne alebo implicitne obsiahnutý niektorý z disciplinárnych zákonov, ktoré doteraz 
platili, stratili tým účinnosť, ak sa nenachádza v schválených liturgických knihách, 
alebo ak to nie je zákon božieho práva, či už pozitívneho alebo prirodzeného.)
94 Kán. 27 §1 CIC 1917: Iuri divino sive naturali sive positivo nulla consuetudo 
potest aliquatenus derogare; sed neque iuri ecclesiastico praeiudicium affert, nisi 
fuerit rationabilis et  legitime per annos quadraginta continuos et completos pra-
escripta; contra legem vero ecclesiasticam quae clausulam contineat futuras consu-
etudines prohibentem, sola praescribere potest rationabilis consuetudo centenaria 
aut immemorabilis . (Preklad: Obyčaj nemôže zrušiť božie právo, či už prirodzené 
alebo pozitívne; ale ani cirkevnému právu nemôže byť na ujmu, ak nie je rozumná 
a zachovávaná nepretržite aspoň štyridsať úplných rokov; proti zákonu čisto cirkev-
nému s klauzulou neprípustnosti budúcej obyčaje sa presadí  len rozumná obyčaj 
aspoň storočná alebo jestvujúca od nepamäti.)
95 Konkrétnejšie sa tejto problematike budeme venovať v časti práce v súvislosti 
s kánonickou umiernenosťou.
96 Kán. 192 § 3 CIC 1917: Si de amovibili, privatio decerni ab Ordinario potest ex 
qualibet iusta causa, prudenti eius arbitrio, etiam citra delictum, naturali aequi-
tate servata, sed certum procedendi modum sequi minime tenetur salvo canonum 
praescripto  circa  paroecias  amovibiles;  privatio  tamen  effectum  non  habet,  nisi 
postquam fuerit a Superiore intimata; et ab Ordinarii decreto datur recursus ad 
Sedem Apostolicam, sed in devolutivo tantum . (Preklad: Ak ide o úrad udeľovaný 
nie natrvalo, môže ordinár na základe akéhokoľvek oprávneného dôvodu a podľa 
svojho rozumného uváženia, aj keď nejde o delikt, rozhodnúť o odňatí úradu, zacho-
vajúc však prirodzenú spravodlivosť, nie je však viazaný určitým postupom, okrem 
kánonov, týkajúcich sa farností udeľovaných nie natrvalo; odňatie však má účinky 
len ak o ňom predstavený upovedomí toho, koho sa odňatie týka; voči rozhodnutiu 
ordinára je prípustný rekurz k Apoštolskej stolici, ale bez odkladného účinku.)
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Rovnako ako v CIC 1983 aj v CIC 1917 dominantnú oblasť, v ktorej mož-
no badať vplyv prirodzeného zákona, je oblasť manželstva. Aj napriek sku-
točnosti, že CIC 1917 neuvádza definíciu manželstva tak ako CIC 1983,97 
prirodzenosť umiestňuje k manželskému úkonu, ktorým sa manželia stá-
vajú jedným telom.98 Zhodne ako v CIC 1983 je prirodzený zákon spája-
ný s manželskými prekážkami Božieho či prirodzeného zákona, pričom sa 
ustanovuje zákaz ich dišpenzácie.99 

CIC 1917 odôvodňuje prirodzeným zákonom aj duchovné nebezpečen-
stvo, ktoré hrozí z čítania zakázaných kníh.100

Normy odvolávajúce sa na prirodzený zákon sú obsiahnuté aj v káno-
noch pojednávajúcich o majetku, jeho nadobúdaní a dispozícii s ním.101 

97 Kán. 1055 CIC 1983: Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi 
sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná 
na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi 
pokrstenými na hodnosť sviatosti.
98 Kán. 1015 § 1 CIC 1917: Matrimonium baptizatorum validum dicitur ratum, si 
nondum consummatione completum est; ratum et consummatum, si inter coniuges 
locum habuerit coniugalis actus, ad quem natura sua ordinatur contractus matri-
monialis et quo coniuges fiunt una caro. (Preklad: Platné manželstvo pokrstených 
sa nazýva uznané, ak nie  je  ešte úplne dokonané; uznané a dokonané, ak nastal 
medzi manželmi akt spojenia, na ktorý je manželská zmluva zameraná svojou pri-
rodzenou povahou a ktorým sa manželia stávajú jedným telom.)
99 Kán. 1067 § 1 CIC 1917: Impotentia antecedens et perpetua, sive ex parte viri 
sive ex parte mulieris, sive alteri cognita sive non, sive absoluta sive relativa, matri-
monium ipso naturae iure dirimit. (Preklad: Predchádzajúca a trvalá impotencia, 
či už na strane muža alebo ženy, druhej strane známa alebo nie, absolútna alebo re-
latívna, vylučuje manželstvo už podľa prirodzeného práva.) Kán. 1076 §1 CIC 1917: 
In linea recta consanguinitatis matrimonium irritum est inter omnes ascendentes 
et descendentes tum legitimos tum naturales . (Preklad: V priamej línii pokrvného 
príbuzenstva  je manželstvo neplatné medzi  všetkými predkami a potomkami  zá-
konnými aj prirodzenými .) Kán. 1139 § 2 CIC 1917: Matrimonium vero contractum 
cum impedimento iuris naturalis vel divini, etiamsi postea impedimentum cessa-
verit, Ecclesia non sanat in radice, ne a momento quidem cessationis impedimenti. 
(Preklad: Ale manželstvo, uzavreté s prekážkou práva prirodzeného alebo božieho, 
Cirkev nesanuje v základe aj keď neskôr prekážka zanikla a  to ani od momentu 
zániku prekážky.)
100 Kán. 1405 § 1 CIC 1917: Licentia a quovis obtenta nullo modo quis eximitur 
a prohibitione iuris naturalis legendi libros qui ipsi proximum spirituale pericu-
lum praestant . (Preklad: Dovolenie, získané od kohokoľvek, nikoho nijako neoslo-
bodzuje od zákazu, prameniaceho z prirodzeného práva, čítať knihy, prinášajúce 
bezprostredné duchovné nebezpečenstvo.)
101 Kán. 1499 § 1 CIC 1917: Ecelesia acquirere bona  temporalia potest omnibus 
iustis modis iuris sive naturalis sive positivi, quibus id aliis licet. (Preklad: Cirkev 
môže nadobúdať časný majetok všetkými primeranými spôsobmi buď prirodzeného 
práva alebo pozitívneho práva, ktorými je to dovolené iným .) Kán. 1509 bod 1 CIC 
1917: Praescriptioni obnoxia non sunt o Quae sunt iuris divini sive naturalis sive 
positivi . (Preklad: Z vydržania sú vylúčené veci božieho práva, prirodzeného alebo 
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Podľa nášho názoru v argumentácii prirodzeným zákonom v oblasti nado-
búdania majetku badať vplyv rímskeho práva.102

Aj napriek skutočnosti, že trestné kánonické právo je zväčša právom rý-
dzo cirkevným, aj v tejto oblasti sa objavila v CIC 1917 zmienka o priro-
dzenom zákone v súvislosti s ochranou viery, náboženstva a ochranou pred 
verejným zlom.103

Podľa nášho názoru argumentácia prirodzeným zákonom v CIC 1917 
nie je taká citeľná v porovnaní s CIC 1983, do ktorého sa pod vplyvom 
prirodzeného práva dostalo napríklad aj explicitné zakotvenie základných 
práv veriacich. Myslíme si, že táto skutočnosť je spôsobená aj výsledkami 
II. vatikánskeho koncilu a jeho personalistického zamerania na ľudskú 
osobu, v ktorom argumentácia prirodzeným zákonom nachádza svoje lo-
gické vyústenie.

3 .3 Prvky prirodzeného práva v Kódexe kánonického 
práva 1983

Medzi najvýznamnejšie formálne pramene kánonického práva sa radí 
CIC 1983, v ktorom sa podľa nášho názoru objavujú prirodzenoprávne 
tendencie omnoho výraznejšie ako v CIC 1917. Táto skutočnosť je podľa 
nás spôsobená výsledkami II. vatikánskeho koncilu a faktom, že CIC 1983 
reflektoval potreby Katolíckej cirkvi, ktoré sa objavili v priebehu platnosti 
CIC 1917.

Zo znenia kán. 11 CIC 1983104 možno vyvodiť, že zákonodarca počíta 
s existenciou aj iných než rýdzo (t. j. iba) cirkevných, pre praktickú po-
trebu cirkvi a jej veriacich stanovených zákonov. Podľa Stanislava Přiby-
la je práve tento kánon najzreteľnejším dôkazom toho, že zákony, určené 
cirkevnou autoritou za určitej historickej situácie, môžu byť v priebehu 
doby menené a prispôsobované novým podmienkam.105 Vplyv noriem pri-

pozitívneho .) Kán. 1513 § 1 CIC 1917: Qui ex iure naturae et ecclesiastico libere va-
let de suis bonis statuere, potest ad causas pias, sive per actum inter vivos sive per 
actum mortis causa, bona relinquere. (Preklad: Ten, kto môže mocou prirodzeného 
a cirkevného práva slobodne rozhodovať o svojom majetku, môže ho zanechať na 
zbožné účely úkonom medzi živými alebo pre prípad smrti.)
102 Porov. Gai Inst. 2, 66-79.
103 Kán. 1935 § 2 CIC 1917: Imo obligatio denuntiationis urget quotiescunque ad id 
quis adigitur sive lege vel peculiari legitimo praecepto, sive ex ipsa naturali lege ob 
fidei vel religionis periculum vel aliud imminens publicum malum. (Preklad: Povin-
nosť oznámenia je záväzná vždy vtedy, ak je na to niekto viazaný zákonom alebo oso-
bitným právoplatným príkazom, alebo podľa prirodzeného zákona v nebezpečenstve, 
v ktorom sa ocitla viera alebo náboženstvo alebo iné hroziace verejné zlo.)
104 Kán. 11 CIC 1983: Čisto  cirkevné  zákony  zaväzujú  pokrstených  v  katolíckej 
cirkvi alebo do nej prijatých, ktorí dostatočne používajú rozum, a ak právo neurčuje 
niečo iné, zavŕšili siedmy rok života.
105 PŘIBYL, Stanislav: Přirozené právo v normativě Kodexu kánonického práva. 
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rodzeného zákona v normách obsiahnutých v CIC 1983 možno sledovať vo 
viacerých oblastiach.106

V nasledujúcich riadkoch sústredíme pozornosť kodifikácii prirodzeného 
zákona v CIC 1983 v kánonickom manželskom práve a jeho vplyvu na 
vývoj a zakotvenie psychickej neschopnosti k manželstvu, pretože oblasť 
manželského práva je považovaná za najmarkantnejší príklad transfor-
movania prirodzeného zákona do pozitívneho práva. Stručne poukážeme 
na dve vady manželského súhlasu: vadu manželského súhlasu z dôvodu 
podvodu a vadu manželského súhlasu z dôvodu násilia a strachu. Ďalšou 
oblasťou, v ktorej budeme sledovať vplyv prirodzeného zákona, sú základ-
né ľudské práva a slobody vyjadrené v pozitívnom práve. Napokon svoju 
pozornosť upriamime na v pozitívnom práve vyjadrenú kánonickú umier-
nenosť107 či epikiu.108

In Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2010. Bratislava : Ústav pre vzťahy 
štátu a cirkví, 2011, s. 176. 
106 Dominantnou oblasťou, v ktorej sa prejavuje vplyv prirodzeného zákona, je 
manželstvo. Okrem problematiky, ktorej sa budeme venovať (vady manželského 
súhlasu z dôvodu psychických príčin, vada manželského súhlasu z dôvodu podvo-
du a vada manželského súhlasu z dôvodu násilia a strachu) sa prirodzený zákon 
prejavuje aj v niektorých manželských prekážkach. Medzi manželské prekážky 
vyplývajúce z Božieho prirodzeného zákona sa radí manželská prekážka impoten-
cie (kán. 1084 § 1 CIC 1983: Predchádzajúca a trvalá impotencia mať styk buď zo 
strany muža, alebo ženy, buď absolútna, alebo relatívna, zneplatňuje manželstvo 
zo samej svojej prirodzenosti.), manželská prekážka predchádzajúceho platného 
manželského zväzku (kán. 1085 § 1: Neplatne sa pokúša o manželstvo, kto je via-
zaný  zväzkom  predchádzajúceho  manželstva,  hoci  nedokonaného.) a manželská 
prekážka pokrvného príbuzenstva v priamej línii (kán. 1091 § 1: V priamej línii 
pokrvnosti  je manželstvo neplatné medzi predkami a potomkami tak zákonnými, 
ako aj prirodzenými.). Túto skutočnosť, teda pôvod týchto manželských prekážok 
v Božom a prirodzenom zákone, umocňuje fakt, že v prípade týchto manželských 
prekážok neprichádza do úvahy dišpenzácia. Ďalej možno vplyv prirodzeného zá-
kona identifikovať aj vo formulácii práv a povinností veriacich, resp. v otázke zák-
ladných ľudských práv a slobôd. V prirodzenom zákone má svoje korene aj typický 
inštitút kánonického práva „kánonická spravodlivosť“ alebo „epikia“. Na prirodze-
ný zákon sa CIC 1983 odvoláva aj pri právnom inštitúte premlčania alebo pri za-
kotvení majetkových práv. Antonín Hrdina konštatuje, že aj napriek skutočnosti, 
že kánonické procesné právo je čisto právom cirkevným, niektoré jeho princípy 
pramenia v zákone prirodzenom – napríklad princíp práva na obhajobu, princíp 
rovnosti procesných strán a podobne. HRDINA, Antonín Ignác: Kánonické právo. 
Praha : Eurolex Bohemia, 2002, s. 352. 
107 V anglickom jazyku canonical equity.
108 „Epikia je spôsob aplikácie zákona v mimoriadnych prípadoch, v ktorých sa ne-
berú do úvahy slová zákona, ale predpokladaný úmysel zákonodarcu s presvedče-
ním o tom, že v danom prípade by zákonodarca nemohol a nechcel zaviazať človeka 
k striktnému zachovaniu zákona.“ NEMEC, Matúš: Základy kánonického práva. 
2. dopl. vyd. Bratislava; Trnava : Iura Edition, 2006, s. 41. „Pojem epikia, morálnu 
kategóriu „lepšej spravodlivosti“ nachádzame už v Etike Nikomachovej od Aristo-
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3 .3 .1  Prirodzenoprávne aspekty kánonického 
manželského práva

A) Prirodzená povaha manželstva
Manželstvo je vnímané ako právna ustanovizeň, ktorej výrazom je ju-

ridicita, avšak pre potreby kánonického práva je pre manželstvo príznač-
nejšie označenie – prirodzená ustanovizeň (institutum naturae), pričom 
takéto označenie je v súlade s náukou Katolíckej cirkvi.109 Vyjadrenie pri-
rodzenosti manželstva, a teda jeho korene v prirodzenom zákone, sú ob-
siahnuté aj v záveroch II. vatikánskeho koncilu.110 Rovnako pred prijatím 

tela. (...) V Aristotelovej ceste pokračoval aj sv. Tomáš Akvinský, ktorý spojil gréc-
ky pojem epieikeia s latinským pojmom aequitas. Vo svojom diele Teologická suma 
na jednej strane pri skúmaní pramenných textov vychádza síce z toho, že „úkon 
epikie nie je právny“, ale zároveň tvrdí vo svojej odpovedi, že „nie je možné rušiť 
zákony v každom jednotlivom prípade.“ Podľa neho, ak nie je možné v konkrét-
nom prípade nasledovať zákon, človek má nasledovať to, čo diktuje spravodlivosť 
a všeobecné dobro. Preto, hoci epikia nie je právnou kategóriou, využíva sa v práve 
ako morálna cnosť v prospech dobromyseľne konajúceho na základe požiadavky 
spravodlivosti.“ NEMEC, Matúš: Bona fides a epikia v kánonickom práve. In Bona 
fides. Sborník z II. konference českých a slovenských romanistů. Praha : Práv-
nická fakulta Univerzity Karlovy, 2000, s. 49-50. Na základe uvedeného, a teda 
skutočnosti, že sv. Tomáš, ktorého učenie zastávalo a doposiaľ zastáva významné 
miesto v učení a práve Katolíckej cirkvi, spojil Aristotelov grécky pojem epieikeia 
s latinským pojmom aequitas, možno vysvetliť lexikálny rozdiel medzi pojmami 
kánonická spravodlivosť (canonical equity) a epikiou, ktoré však možno podľa náš-
ho názoru vyhodnotiť ako synonymá. 
109 Porovnaj DUDA, Ján: Katolícke  manželské  právo. 2. prepr. vyd. Ružombe-
rok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007, s. 12-14; BA-
GIN, Jozef: Kánonicko-právne chápanie prirodzenosti manželstva. In Adnotatio 
iurisprudentiae, XXXIII., roč. 2012. [online]. [cit. 2014-02-17]. Dostupné na inter-
nete: http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-MMXII_2991-3003.pdf. 
110 Gaudium et spes (Pastorálna konštitúcia o cirkvi v súčasnom svete), článok 48: 
Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky, ktoré ustanovil Stvoriteľ a vyba-
vil vlastnými zákonmi, je založené na manželskej zmluve, čiže na neodvolateľnom 
osobnom súhlase. Tak ľudským úkonom, ktorým sa manželia navzájom odovzdá-
vajú a prijímajú,  vzniká  z Božieho  rozhodnutia  trvalá ustanovizeň, a  to aj pred 
spoločnosťou. Tento posvätný zväzok v záujme manželov a  ich potomstva, ako aj 
spoločnosti, nezávisí  od  ľudskej  svojvôle. Veď  sám Boh  je pôvodcom manželstva, 
ktoré sa vyznačuje rozličnými dobrami a cieľmi. To všetko je nanajvýš dôležité pre 
zachovanie  ľudského rodu, pre osobné blaho a večný osud každého člena rodiny, 
ako aj pre dôstojnosť, stálosť, pokoj a šťastie rodiny i celej ľudskej spoločnosti. Sa-
motná manželská ustanovizeň a manželská láska sú svojou prirodzenou povahou 
zamerané na plodenie a výchovu potomstva, v čom dosahujú akoby svoju korunu. 
(...) Keď sa má dať do súladu manželská láska so zodpovedným odovzdávaním ži-
vota, morálnosť spôsobu konania nezávisí iba od úprimnosti úmyslu a zhodnotenia 
pohnútok, ale sa musí určiť podľa objektívnych kritérií odvodených z prirodzenosti 
ľudskej bytosti a jej úkonov, ktoré rešpektujú plný zmysel vzájomného darovania sa 
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CIC 1983 v roku 1981 pápež Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii Fami-
liaris consortio (O úlohách kresťanskej rodiny v súčasnom svete) v spojení 
s jej dodatkom Chartou práv rodiny vyjadril, že manželstvo je prirodze-
nou ustanovizňou.111 Na základe prezentovaného nie je prekvapujúce, že 
na závere, že pozitívne normy upravujúce problematiku manželstva sú 
svojou povahou a z hľadiska svojho pôvodu prirodzenoprávne, sa zhodne 
väčšina kánonistov.112 Zároveň je logické, že charakter prameňa je často 
obsiahnutý v samotnom textovom vyjadrení normy.113 Rovnako tak skú-
maním obsahu jednotlivých noriem možno vyvodiť ich prirodzenoprávny 
charakter. Napríklad Stanislav Přibyl interpretuje, že pri kán. 1085 § 
1114 sme svedkami prelínania božieho práva pozitívneho ako aj prirodze-

a ľudského plodenia v ovzduší pravej lásky. Gaudium et spes [online]. [cit. 2014-
02-17]. Dostupné na:http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/
druhy-vatikansky-koncil/c/gaudium-et-spes
111 Familiaris consortio (O úlohách kresťanskej rodiny v súčasnom svete), článok 
11: Láska je hlavným a prirodzeným povolaním každého človeka; článok 19: Toto 
manželské spoločenstvo má korene v prirodzenom dopĺňaní sa muža a ženy a živí 
ho rozhodnutie samých manželov spolu žiť celý životný údel, totiž, čo majú a čím 
sú. Dodatok Charta práv rodiny, písm. L): katolícka Cirkev si uvedomuje, že dobro 
človeka,  spoločnosti  a  aj  samej Cirkvi  úzko  súvisí  so  životom  rodiny,  preto  vždy 
pokladala za svoje poslanie ohlasovať všetkým Božie zámery, vpísané do  ľudskej 
prirodzenosti,  ohľadom  manželstva  a  rodiny,  a  obidve  ustanovizne  podporovať 
a brániť pred akýmikoľvek útokmi. 
Familiaris consortio (v spojení s jej dodatkom Chartou práv rodiny) [online]. [cit. 
2014-02-17]. Dostupné na: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-avyhla-
senia/p/dokumenty-papezov/c/familiaris-consortio. 
112 V českom a slovenskom kánonickoprávnom prostredí to boli a sú najmä An-
tonín Ignác Hrdina, Stanislav Přibyl, Damián Němec, František Polášek, Karel 
Orlita, Daniel Faltin, Emil Funczik, Ján Duda, Matúš Nemec, Róbert Brtko. Často 
citovanými zahraničnými odborníkmi a poprednými kanonistami sú José Fernán-
dez Castaño, Carlo Castello, Luigi Chiappetta, Zenon Grocholewski, Mario Fran-
cesco Pompedda, Klaus Lüdicke. 
113 Kán. 1055 § 1 CIC 1983: Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú 
medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je za-
meraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil 
medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. Kán. 1084 § 1 CIC: Predchádzajúca a tr-
valá  impotencia mať styk buď zo strany muža, alebo ženy, buď absolútna, alebo 
relatívna,  zneplatňuje manželstvo  zo  samej  svojej  prirodzenosti. Kódex kánonic-
kého práva . . ., s. 405. Kán. 1095 CIC 1983: Uzavrieť manželstvo sú neschopní  tí: 
1. ktorým chýba dostačujúce používanie rozumu; 2. ktorí majú vážny nedostatok 
rozoznávacieho úsudku, ohľadne podstatných manželských práv a povinností, ktoré 
treba navzájom odovzdávať a prijímať; 3. ktorí z dôvodov psychickej prirodzenosti 
nedokážu vziať na seba podstatné záväzky manželstva. Kán. 1134 CIC 1983: Z plat-
ného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je svojou prirodzenosťou do-
životný a výlučný; okrem toho sa v kresťanskom manželstve manželia na povinnosti 
a dôstojnosť svojho stavu osobitnou sviatosťou posilňujú a akoby zasväcujú. 
114 Kán. 1085 § 1 CIC 1983: Neplatne sa pokúša o manželstvo, kto je viazaný zväz-
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ného,115 pričom argumentuje všeobecným princípom vyhláseným Ježišom 
Kristom.116 Ďalej uvádza, že prirodzenoprávny základ majú nepochybne 
aj ďalšie dve manželské prekážky, a to neschopnosť k súloži (impotentia 
coëundi)117 a pokrvné príbuzenstvo.118 Čo sa týka manželskej prekážky 
pokrvného príbuzenstva v teórii prevláda názor, že má zmiešaný charak-
ter, pretože prechádza od prirodzeného práva, cirkevným zákonodarcom 
deklarovaného do rýdzo cirkevného práva, umožňujúceho dišpenzáciu 
v treťom stupni (strýko – neter) a štvrtom stupni príbuzenstva v bočnej 
línii (bratranec – sesternica).119

B)  Vplyv prirodzeného zákona na tvorbu novej 
kánonickoprávnej úpravy v oblasti manželského práva

Názory na povahu prirodzeného zákona, či ide o kategóriu statickú ale-
bo dynamickú, sa v priebehu vývoja tohto fenoménu z pohľadu Katolíckej 
cirkvi menili. V posledných dokumentoch kompetentných orgánov Kato-

kom predchádzajúceho manželstva, hoci nedokonaného. 
115 Porovnaj PŘIBYL, Stanislav: Přirozené právo v normativě kodexu kánonické-
ho práva, s. 182. Autor tu cituje Luigiho Chiappettu: Il matrimonio nella nuova 
legislazione canonica e concordataria . Manuale giuridico-pastorale. Roma : Edi-
zioni dehoniane, 1990: Prekážka manželského puta je prirodzeného práva, a preto 
nemôže podliehať  (priamej) dišpenzácii. Má svoju hodnotu aj pre nepokrstených, 
ktorí uzavreli manželstvo podľa platných zákonov alebo obyčajov ich zeme. 
116 Mt 19, 3-9: Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť 
svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich 
od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: Preto muž opustí otca i matku a pri-
púta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele? A tak už nie sú dvaja, ale 
jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ Povedali mu: „Prečo potom 
Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“ Odpovedal im: „Mojžiš vám pre 
tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. 
A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vez-
me si inú, cudzoloží.“ Sväté písmo. [online]. [cit. 2014-02-17]. Dostupné na: http://
dkc.kbs.sk/. 
117 Kán 1084 § 1 CIC 1983: Predchádzajúca a trvalá impotencia mať styk buď zo 
strany muža, alebo ženy, buď absolútna, alebo relatívna, zneplatňuje manželstvo zo 
samej svojej prirodzenosti. 
118 Kán. 1078 § 3 CIC 1983: Nikdy  sa  nedáva  dišpenz  od  prekážky  pokrvnosti 
v priamej línii ani v druhom stupni bočnej línie; Kán. 1091 4 CIC 1983: Nikdy sa 
nemá dovoliť manželstvo, ak je pochybnosť, či stránky sú pokrvné v niektorom stup-
ni priamej línie alebo v druhom stupni bočnej línie. 
119 PŘIBYL, Stanislav: Přirozené právo v normativě kodexu kánonického práva. 
In Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2010. Bratislava : Ústav pre vzťahy 
štátu a cirkví, 2011, s. 182. Autor sa odvoláva na Komentár Kódexu kánonického 
práva 1983 od Klausa Lüdickeho, pričom cituje: Prekážka pokrvného príbuzenstva 
je sčasti cirkevného a sčasti prirodzeného práva. Prevládajúci je názor, že príbuzen-
stvo v priamej línii a v druhom stupni bočnej línie je prirodzeného práva. LÜDIC-
KE, Klaus: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici. Essen : Ludge-
rus Verlag, 2009, s. 748/2.
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líckej cirkvi možno sledovať inklináciu k dynamickej povahe prirodzeného 
zákona a snahe otvoriť dialóg medzi rôznymi druhmi kultúr, múdrostí, ná-
boženstiev a pod.120 Dynamickú povahu prirodzeného zákona a jeho vplyv 

120 „(...) Prirodzený  zákon  vnímame  ako  základ  určitej  univerzálnej  etiky,  ktorý 
chceme vyvodzovať z reflektovaného nazerania na našu spoločnú ľudskú prirodze-
nosť. Ide o mravný zákon zapísaný do sŕdc ľudí, čo si ľudstvo stále jasnejšie uve-
domuje v súvislosti s tým, ako postupuje vpred dejinami . Výraz tohto prirodzeného 
zákona nie je rozhodne statickou záležitosťou, nejde o nejaký zoznam definitívnych 
a nemenných predpisov. Prirodzený zákon  je  skôr prameň  inšpirácie, ktorý  stále 
vyviera, keď sa hľadá objektívny základ určitej univerzálnej etiky. (...) Pojem priro-
dzeného zákona je teda predovšetkým filozofickou záležitosťou a ako taký umožňuje 
dialóg,  ktorý  pri  rešpektovaní  náboženského  presvedčenia  každého  zúčastneného 
apeluje na to, čo je univerzálne ľudské v každom človeku. Porovnaj: Medzinárodná 
teologická komisia: Hľadanie univerzálnej etiky: nový pohľad na prirodzený zá-
kon. In Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a eti-
ce. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010, s. 153-154. 
Caritas in veritate (Láska v pravde), článok 59: „(...)  Rozvíjajúce  sa  spoločnosti 
musia  zostať  verné  tomu,  čo  je  opravdivo  ľudské  v  ich  tradíciách,  a  vyhýbať  sa 
tomu, že budú nad ne automaticky nadraďovať mechanizmy globalizovanej tech-
nologickej  civilizácie. Vo  všetkých  kultúrach  existujú  jedinečné  a  rozmanité  etic-
ké príbuznosti, výrazy tej istej ľudskej prirodzenosti, chcenej Stvoriteľom, a ktorú 
etická múdrosť ľudstva nazýva prirodzeným zákonom. Takýto univerzálny mravný 
zákon je pevným základom každého kultúrneho, náboženského a politického dialó-
gu a mnohotvárnemu pluralizmu rôznych kultúr umožňuje neodtŕhať sa od spoloč-
ného hľadania pravdy, dobra i Boha. Prijatie tohto zákona, vpísaného do sŕdc, je 
preto predpokladom každej konštruktívnej sociálnej spolupráce. Vo všetkých kultú-
rach možno nájsť bremená, od ktorých ich treba oslobodiť, a tiene, ktorých ich treba 
zbaviť. Kresťanská viera, ktorá sa vteľuje do kultúr a povznáša ich, môže pomáhať 
ich rastu v univerzálnom spolužití a solidarite na úžitok komunitárneho i planetár-
neho rozvoja .“ Caritas in veritate [online]. [cit. 2014-02-18]. Dostupné na:
http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-avyhlasenia/p/dokumenty-papezo-
v/c/encyklika-caritas-in-veritate-laska-v-pravde. 
Evangelii gaudium, článok 250: Znakom dialógu s veriacimi nekresťanských nábo-
ženstiev musí byť postoj otvorenosti v pravde a láske, a to aj napriek rozličným pre-
kážkam a ťažkostiam, predovšetkým formám fudnamentalizmu na obidvoch stra-
nách. Tento medzináboženský dialóg je nevyhnutnou podmienkou pokoja vo svete, 
a preto povinnosťou pre kresťanov, ako aj pre ostatné náboženské spoločenstvá. Ten-
to dialóg je na prvom mieste rozhovorom o živote ľudí alebo, jednoducho povedané 
slovami indických biskupov, postojom otvorenia sa voči nim, prežívaním ich radostí 
a bolestí. Takto sa učíme prijímať druhých s ich odlišnými spôsobmi bytia, mysle-
nia a vyjadrovania. Touto metódou by sme mohli spoločne prijať aj povinnosť slúžiť 
spravodlivosti a pokoju, ktorý má byť základným kritériom každej vzájomnej výme-
ny. Dialóg, ktorý sa snaží o sociálny mier a spravodlivosť, je už sám v sebe ponad 
svoj pragmatický rozmer etickým úsilím vytvárajúcim nové spoločenské podmienky. 
Snahy venované konkrétnej téme sa môžu premeniť na proces, v ktorom obe stra-
ny prostredníctvom vzájomného počúvania dospejú k očisteniu a obohateniu. Tieto 
snahy tak môžu byť vyjadrením lásky k pravde. 
Evangelii gaudium [online]. [cit. 2014-04-03]. Dostupné na internete: http://www.
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na normatívu týkajúcu sa vád manželského súhlasu možno identifikovať 
aj v činnosti Rímskej roty,121 ktorej judikatúra reagovala na rozvíjajúce sa 
poznatky v oblasti ľudskej psychiky a bola potvrdená pozitívnou normou, 
kánonom 1095 CIC 1983.

C)  Okolnosti vplývajúce na pozitívnoprávne zakotvenie 
prirodzenej psychickej neschopnosti k manželstvu do 
kánonického práva

Manželstvo, keďže ide aj o právnu ustanovizeň (manželskú zmluvu), 
vzniká zákonne prejaveným súhlasom stránok, ktoré sú právne spôsobi-
lými osobami. Tento súhlas nemôže nahradiť nijaká ľudská moc. Manžel-
ský súhlas je úkon vôle, ktorým sa muž a žena neodvolateľnou zmluvou 
navzájom odovzdávajú a prijímajú, aby ustanovili manželstvo.122 Z uve-
deného je zrejmé, že kánonické právo rešpektuje právny charakter uzav-
retia manželstva, že ide o právny úkon, a definícia manželského súhlasu 
korešponduje s požiadavkami kladenými sekulárnymi zákonmi na právne 
úkony.123 

kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostol-
ska-exhortacia-evangelii-gaudium. 
121 Článok 126 apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus (o Rímskej kúrii): Tento tri-
bunál  vyššej  inštancie  pracuje  pri  Svätej  stolici  obyčajne  v  stupni  odvolania  na 
obranu práv v Cirkvi, prispieva k jednote právnej vedy a vlastnými rozsudkami 
pomáha nižším tribunálom. Článok 128 tejto konštitúcie: Tento tribunál súdi: 1. 
v druhej inštancii kauzy rozsúdené riadnymi tribunálmi na prvej inštancii, ktoré sa 
predkladajú Svätej stolici zákonným odvolaním; 2. v tretej alebo v ďalšej inštancii 
káuz, ktoré už rozhodol tento Apoštolský tribunál alebo ktorýkoľvek iný tribunál, 
ak sa nestali rozsúdenou vecou . Porovovnaj KEMP, Jozef: Systém súdov Katolíckej 
cirkvi latinského obradu . Bratislava: Weltprint, 2012, s. 112-117. 
122 Porovnaj kán. 1057 CIC 1983. 
123 Podľa § 34 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky 
zákonník“): „Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo 
zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spá-
jajú.“ Podľa § 37 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka: „Právny úkon sa musí urobiť 
slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný. Právny úkon, ktorého 
predmetom je plnenie nemožné, je neplatný.“ Podľa § 38 ods. 1 a 2 Občianskeho 
zákonníka je neplatný „právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť 
na právne úkony. Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej po-
ruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.“ Obsahovo identické usta-
novenia týkajúce sa právnych úkonov možno nájsť aj v kán. 124 § 1 CIC 1983: 
Pre platnosť právneho úkonu sa vyžaduje, aby ho urobila  spôsobilá osoba a aby 
obsahoval to, čo tvorí podstatu samého úkonu, ako aj formality a požiadavky, ktoré 
právo určuje pre platnosť úkonu. Kán. 125 CIC 1983: Úkon urobený pod vonkajším 
násilím, spáchaným na osobe, ktorému ona nemohla nijako odporovať, sa považuje 
za nevykonaný. Úkon urobený z veľkého strachu, spôsobeného nespravodlivo alebo 
na základe podvodu, je platný, ak právo neurčuje niečo iné; avšak sudca ho môže 
rozsudkom zrušiť buď na žiadosť poškodenej stránky, alebo jej nástupcov v práve 
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Po 1. svetovej vojne dochádza k veľkým medzinárodným, spoločenským, 
ekonomickým a vedecko-technickým zmenám. Dochádza k zmene spôsobu 
života jednotlivca a celej spoločnosti. Spolu s týmito zmenami sa venuje 
väčšia pozornosť aj civilizačným chorobám, ich výskytu, vplyvu na konanie 
jednotlivca. Problém psychickej schopnosti dať platný manželský súhlas 
(urobiť platný právny úkon) sa stal nanajvýš aktuálnym.124 CIC 1917 bliž-
šie neupravuje ani žiadnym spôsobom nereguluje a nešpecifikuje oblasť 
psychickej spôsobilosti na platný manželský súhlas. V kánone 1067 § 1 
CIC 1917 bol určený vek požadovaný pre vstup do manželstva 14 rokov 
pre dievčatá a 16 rokov pre chlapcov.125 Mladí ľudia, ktorí dosiahli tento 
vek, boli považovaní za psychicky a fyzicky zrelých pre uzavretie manžel-
stva. Priznávala sa im schopnosť ohodnotiť všetko podstatné pre manžel-
stvo. Tento kánon má svoj pôvod v prirodzenom zákone, pretože vychádza 
z presvedčenia, že väčšina tých, ktorí tento vek nedosiahli, nemá ešte do-
statočnú fyzickú či psychickú zrelosť požadovanú pre manželstvo.126 CIC 
1917 vo vzťahu k psychickej spôsobilosti používa pojem amentes,127 pričom 
amentia v dobe vydania CIC 1917 označovala tých, ktorí boli trvale zbave-
ní užívania rozumu a následkom toho neboli schopní dať platný manželský 
súhlas .128 V praxi bolo potrebné nahradiť nedostatky formulácií použitých 
v CIC 1917, pričom nie vždy mohla byť určitá psychická vada jednoznačne 
zahrnutá pod pojem amentia. Preto sa stretávame v rotálnej jurispruden-
cii aj s termínom dementes, ktorý označoval tých, ktorí trpeli psychickým 
nedostatkom len v jednej alebo v niektorých veciach nízkeho počtu, pričom 
sa skúmalo zameranie vady na manželstvo.129

Prvý prípad riešenia neplatnosti manželstva z dôvodu psychického nedo-
statku zabraňujúceho uzavrieť platné manželstvo riešila Rímska rota ešte 
pred promulgáciou CIC 1917, a to 15. 3. 1909 – sentencia coram Sebastia-

alebo z úradu . 
124 Porovnaj POLÁŠEK, František: Discretio iudicii nutné k platnému manželské-
mu souhlasu v kodexech církevního práva z roku 1917 a 1983. Olomouc : Matice 
cyrilometodějská, 1995, s. 34-35.
125 Kán. 1067 § 1 CIC 1917: Vir ante decimum sextum aetatis annum completum, 
mulier ante decimum quartum item completum, matrimonium validum inire non 
possunt. Preklad: Platné manželstvo  nemôžu uzavrieť muž  pred dovŕšením  šest-
násteho roku veku a tiež žena pred dovŕšením štrnásteho roku veku.
126 Porovnaj POLÁŠEK, František: Discretio iudicii nutné k platnému manželské-
mu souhlasu v kodexech církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 31-32; PEJŠKA, 
Josef: Církevní právo  se  zřetelem k partikulárnímu právu  československému III . 
Manželské právo kanonické. Obořiště : Theologický ústav CSsR, 1934, s. 224.
127 Nedostatočné užívanie rozumu, prípadne nepríčetnosť.
128 POLÁŠEK, František: Discretio  iudicii  nutné  k  platnému  manželskému  so-
uhlasu v kodexech církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 36.
129 Porovnaj POLÁŠEK, František: Discretio iudicii nutné k platnému manželské-
mu souhlasu v kodexech církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 36 .
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nelli .130 Ďalšími podobnými prípadmi boli sentencia coram Theodori z 19. 
1. 1940,131 sentencia coram Jullien zo 16. 10. 1942,132 sentencia coram Sa-
battani z 21. 6. 1957.133 Rotálna jurisprudencia sa teda musela vysporiadať 
nielen s amentiou, ale aj s rôznymi formami neuróz, mániodepresívnych 
psychóz, psychopatií, debilít (nedokonalý vývoj, oligofrénia), hysterických 
stavov (fóbia, hystéria, neurasténia, obsesia), schizofrénií, homosexuality, 
transsexualít, alkoholizmu a drog, záchvatových ochorení, progresívnych 
paralýz či sexuálnej precitlivenosti.134 Prameňmi zakotvenia kán. 1095 
CIC 1983 boli aj ďalšie rozhodnutia Rímskej roty, medzi mnohými na-
príklad sentencia coram Anné z 25. 2. 1969,135 sentencia coram Lefebvre 

130 V tomto prípade išlo o neschopnosť naplniť jednu zo základných vlastností 
manželstva, výlučnú a doživotnú vernosť partnerov. Následkom choroby sú niekto-
ré osoby také obete pohlavného pudu, že nie sú schopné zachovávať vernosť. Nie 
sú schopné prekonať v tejto veci svoj inštinkt. V týchto prípadoch ide o ochorenie 
so psychosomatickými účinkami, pričom postihnutá osoba trpí vážnym nedostat-
kom vnútornej slobody alebo nemôže byť uznaná za vnútorne slobodnú. Porovnaj 
POLÁŠEK, František: Discretio iudicii nutné k platnému manželskému souhlasu 
v kodexech církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 37.
131 V prípade manželskej stránky bola vyhlásená amentia a potvrdená neschop-
nosť prevziať a plniť manželské povinnosti, pretože osoba nie je schopná zacho-
vávať vernosť, pretože je obeťou svojho sexuálneho pudu. Porovnaj POLÁŠEK, 
František: Discretio iudicii nutné k platnému manželskému souhlasu v kodexech 
církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 38.
132 V tomto prípade bola dôvodom neplatnosti manželstva sexuálna precitlivenosť 
manžela, ktorá spôsobila neschopnosť manželských úkonov z dôvodu sexuálneho 
nadužívania. Porovnaj POLÁŠEK, František: Discretio iudicii nutné k platnému 
manželskému souhlasu v kodexech církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 38.
133 V tomto prípade lekárska diagnóza zistila nadmernú produkciu ženských va-
jíčok, čo spôsobilo sexuálnu precitlivenosť, ktorá viedla k takému stupňu zmäte-
nosti, že osoba nebola schopná plne prevziať plnenie manželských povinností, kon-
krétne nebola schopná zachovávať vernosť (POLÁŠEK, František: Discretio iudicii 
nutné k platnému manželskému souhlasu v kodexech církevního práva z roku 1917 
a 1983, s. 38).
134 Porovnaj POLÁŠEK, František: Discretio iudicii nutné k platnému manželské-
mu souhlasu v kodexech církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 39-50.
135 V tomto prípade sa vytvorili argumentačné pravidlá používané aj v iných roz-
hodnutiach Rímskej roty, na ktorých základe formálnym podstatným predmetom 
manželského súhlasu nie je len trvalé a výlučné právo na telo so zameraním k úko-
nom, ktoré sú vhodné na splodenie dieťaťa, ale aj právo na súžitie či životné spo-
ločenstvo, ktoré sa správne nazýva manželským, alebo právo na najvnútornejšie 
spojenie osôb a činov, v ktorých sa manželia vzájomne zdokonaľujú. Zároveň je 
v tomto rozhodnutí obsiahnutá argumentácia, že skutočná neschopnosť, ktorá zne-
platňuje manželstvo, je prijateľná len vtedy, keď sa preukáže, že psychický stav 
snúbenca v dobe uzatvárania manželstva bol patologický a závažný a dalo sa pred-
pokladať, že prognóza na jeho zlepšenie je zlá. Porovnaj DRŠTKA, Zdeněk: Příklad 
rozhodnutí Římské roty ve věci neplatnosti manželství podle kán. 1095 č. 2 a 3. 
In Adnotatio iurisprudentiae, XX, roč. 2009. [online]. [cit. 2014-02-18]. s. 65 - 68. 
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z 2. 12. 1967,136 sentencia coram Egan z 15. 1. 1979,137 sentencia coram 
Pinto z 12. 2. 1982,138 sentencia coram Palazzini z 14. 1. 1970, sentencia 
coram Abbo z 19. 2. 1970, sentencia coram Jorio z 21. 10. 1970,139 senten-
cia coram Abbo z 6. 5. 1970,140 sentencia coram Felici z 12. 12. 1970,141 

Dostupné na internete: http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-MMIX_752-765.pdf. 
136 Ide o prvý rotálny rozsudok, ktorý sa týkal homosexuality ako dôvodu neplat-
nosti manželstva z titulu neschopnosti vziať na seba podstatné záväzky manžel-
stva. Dôvodí sa v ňom, že táto odchýlka vyvoláva neprekonateľnú averziu k člove-
ku s opačnou pohlavnosťou, znemožňuje odovzdanie a prijatie práva na telo sme-
rujúce k manželským aktom, ktoré umožnia prijať potomstvo. Lefebvre vychádza 
z toho, že nikto nemôže vziať na seba záväzky, ktoré nemôže splniť, zhodne so zása-
dou ad impossibilia nemo tenetur (nikto nie je povinný robiť nemožné veci), a preto 
je zväzok neplatný, ak sa týka predmetu, ktorý nemožno realizovať. Tento záver sa 
potvrdzuje pri homosexualite, pretože v takomto prípade ide o nedostatok predme-
tu manželského súhlasu. Kontrahent obsiahnutý odchýlkou homosexuality nie je 
schopný prijať – odovzdať právo na telo zhodne s požiadavkou prirodzeného záko-
na. Porovnaj BAGIN, Josef: Kánonicko-právne chápanie prirodzenosti manželstva. 
In Adnotatio iurisprudentiae, XXXIII, roč. 2012. [online]. [cit. 2014-02-18]. s. 82 
Dostupné na internete: http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-MMXII_2991-3003.pdf.
137 V tomto prípade sa poznamenáva, že manželský súhlas nemôžu dať platne tí, 
ktorí pre chorobu alebo abnormalitu psychickej povahy nemôžu vykonať to, k čomu 
sa pokúšajú zaviazať, t. j. nemôžu naplniť tzv. podstatný predmet samotného sú-
hlasu, pričom túto neschopnosť mnohí radšej nazývajú neschopnosťou plniť man-
želské povinnosti. Porovnaj DRŠTKA, Zdeněk: Příklad rozhodnutí Římské roty ve 
věci neplatnosti manželství podle kán. 1095 č. 2 a 3. In Adnotatio iurisprudentiae, 
XX, roč. 2009. [online]. [cit. 2014-02-18]. s. 65. Dostupné na internete: http://cic.
biskupstvi.cz/soubory/AI-MMIX_752-765.pdf. 
138 Z tohto rozhodnutia sa dozvedáme, že podstatou manželského životného spo-
ločenstva sa rozumie vzájomná integrácia osôb alebo zvláštny a špecifický vzťah 
medzi osobami, alebo nejaká vzájomná a bytostná psychosexuálna integrácia, 
ktorá je manželskému spoločenstvu vlastná. Porovnaj DRŠTKA, Zdeněk: Příklad 
rozhodnutí Římské roty ve věci neplatnosti manželství podle kán. 1095 č. 2 a 3. In 
Adnotatio iurisprudentiae, XX, roč. 2009. [online]. [cit. 2014-02-18]. s. 65. Dostup-
né na internete: http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-MMIX_752-765.pdf. 
139 V týchto prípadoch bola príčinou psychickej neschopnosti schizofrénia. V prípa-
de coram Jorio z 21. 10. 1970 bolo potvrdené, že dotyčný muž trpel už od puberty 
schizofréniou, pričom krátko po sobáši sa prejavila demencia. Porovnaj POLÁŠEK, 
František: Discretio iudicii nutné k platnému manželskému souhlasu v kodexech 
církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 54-55.
140 V tomto prípade sa manželstvo prehlasuje za neplatné pre demenciu, ktorej 
príčinou bolo ochorenie psychopatiou, ktorá spôsobovala zmätenosť v názoroch na 
sexuálny život. Porovnaj POLÁŠEK, František: Discretio iudicii nutné k platnému 
manželskému souhlasu v kodexech církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 55.
141 V tomto prípade cirkevný tribunál deklaroval platnosť manželstva, nakoľko 
nebol preukázaný taký stav narušenia psychiky muža vo chvíli uzavretia manžel-
stva, ktorý by natoľko narušoval činnosť rozumu alebo vôle, že by vylučoval mož-
nosť dať platný manželský súhlas. Porovnaj POLÁŠEK, František: Discretio iudi-
cii nutné k platnému manželskému souhlasu v kodexech církevního práva z roku 
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sentencia coram Ferraro z 23. 1. 1974.142 V prezentovaných rozhodnutiach 
sa pojednávalo o neschopnosti vyjadriť platný manželský súhlas pre urči-
tú psychickú vadu alebo ochorenie, a preto sudcovia žiadali o vyjadrenie 
predovšetkým znalcov v odbore psychiatria. Od roku 1970 sa však objavu-
je ako príčina neschopnosti k manželstvu v rotálnej praxi „psychologická 
neschopnosť“. Prvým rotálnym rozsudkom, v ktorom bol ako dôvod ne-
platnosti manželstva uvedený titul „psychologická neschopnosť“ bola sen-
tencia coram Filipiak z 19. 1. 1970.143 Možno však skonštatovať, že titul 
neplatnosti manželstva pre psychologickú neschopnosť nie je veľmi často 
uvádzaný v rozsudkoch Rímskej roty a ak sa objaví, v prevažnej väčšine je 
manželstvo uznané za platné. Dôvodom môže byť podľa nášho názoru aj 
nedôvera v jednoznačnosť záverov psychologických vedných disciplín.144 

1917 a 1983, s. 55.
142 V tomto prípade išlo o muža, ktorý bol podľa svedkov veľmi ťažko nervovo cho-
rý, neistý v rozhodnutiach, škrupulózny, neschopný sa pre niečo vážne rozhodnúť 
a neustále váhavý v konaní. Znalcami aj súdom bol ohodnotený ako neschopný pre 
manželstvo. Porovnaj POLÁŠEK, František: Discretio iudicii nutné k platnému 
manželskému souhlasu v kodexech církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 56.
143 Ako dôvod bola uvedená psychologická neschopnosť ženy dať platný manželský 
súhlas. V dôkazovej inštrukcii neboli prizvaní psychiatri, ale dvaja znalci z odboru 
psychológie, ktorí potvrdili, že žena, Američanka, vo chvíli uzatvárania manžel-
stva nebola schopná dať platný manželský súhlas, pretože nebola schopná urobiť 
platné a zodpovedné rozhodnutie k uzatvoreniu zväzku. Psychológovia prehlásili, 
že išlo o ženu, ktorá nie je schopná urobiť akékoľvek vedomé a dobrovoľné rozhod-
nutie, ktorým by sa zaväzovala k niečomu závažnému na dlhšiu dobu. Porovnaj 
POLÁŠEK, František: Discretio iudicii nutné k platnému manželskému souhlasu 
v kodexech církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 57-58.
144 Pápež Ján Pavol II. v Príhovore k členom súdu Rímskej roty o tematike kán. 
1095 CIC 1983 z 5. 2. 1987 upozorňuje, že poznáme veľmi dobre pokrok, ktorý uro-
bila súčasná psychiatria a psychológia. Je potrebné oceniť, čo tieto moderné vedy 
urobili a robia pre objasnenie psychického diania, tak vo vedomí, ako aj v nevedomí 
ľudí. A zároveň pomoc, ktorú poskytujú prostredníctvom farmakoterapie a psycho-
terapie mnohým osobám, ktoré sa nachádzajú v zložitých situáciách. Veľké objavy 
a tiež obetavosť mnohých psychológov a psychiatrov je zaiste chvályhodná. Nemô-
žeme však uznať, že objavy a vymoženosti v čisto psychickej či psychiatrickej oblasti 
môžu ponúknuť pravú celkovú víziu človeka tým, že samy riešia otázky týkajúce sa 
zmyslu života a ľudského povolania. Určité prúdy súčasnej psychológie prekračujú 
vlastné  špecifické kompetencie,  tlačia  sa do oblasti, kde  sa pohybujú pod  tlakom 
antropologických domnienok, ktoré nie sú zlučiteľné s kresťanskou antropológiou. 
Tu vznikajú ťažkosti a prekážky v dialógu medzi psychologickými a metafyzickými 
vedami, ako i etikou. Preto teda riešenie prípadov neplatnosti manželstva z dôvodu 
obmedzenia psychického alebo psychiatrického vyžaduje, na  jednej  strane pomoc 
odborníkov z týchto odborov, ktorí hodnotia z hľadiska vlastnej kvalifikácie pova-
hu a stupeň psychického diania, ktoré sa týkajú manželského súhlasu a schopnosti 
osoby vziať na seba manželské záväzky; na druhej strane však nezbavuje cirkevného 
sudcu, pri použití znaleckých posudkov, od povinnosti nenechať sa ovplyvniť nepri-
jateľnými antropologickými predstavami, aby sa nezaplietol do nejasností ohľadom 
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3 .3 .2 Kánon 1095 CIC 1983

Psychická neschopnosť k manželstvu nebola síce implicitne zakotvená 
v normách CIC 1917, avšak aj z vyššie uvedeného vyplýva, že dochádza-
lo k jej aplikácii na konkrétne vzťahy, pričom pri výklade sa kánonisti 
či rotálni sudcovia riadili požiadavkami prirodzeného zákona. Autori CIC 
1983, konkrétne členovia Komisie pre revíziu kódexu, došli pri svojich úva-
hách k presvedčeniu, že všetky príčiny neplatnosti manželstva, ktoré majú 
základ v psychike a majú svoje vyjadrenie v prirodzenom zákone, majú byť 
zahrnuté pod trojakú formu psychickej neschopnosti k manželstvu. Ide 
o tri druhy nedostatkov psychickej povahy, ktoré sami o sebe vytvárajú 
vadu súhlasu. Menia totiž prirodzenú schopnosť človeka tak, že tento už 
nie je schopný dať platný manželský súhlas. Takáto osoba nie je schopná 
dostatočne poznávať, správne hodnotiť a prípadne sa slobodne rozhodnúť 
pre manželstvo s určitým partnerom alebo pre psychickú povahu nie je 
schopná prevziať podstatné práva a plniť podstatné manželské povinnos-
ti.145 V prípade kán. 1095 CIC 1983 ide o nevyhnutnú aplikáciu prirodze-
ného zákona, a teda o takú nevyhnutnosť, ktorú nie je možné nahradiť, 
takže v podstate nejde o žiadnu legislatívnu novinku.

Podľa nášho názoru sa zároveň v prípade kán. 1095 CIC 1983 plne pre-
mieta personalistický prístup cirkvi k veriacemu146 a dôraz na dôstojnosť 

pravdivosti faktov a ich významu. Porovnaj Promluvy papeže Jana Pavla II. ke 
členům soudu Římské roty o tématice kánonu 1095 CIC. In Adnotatio iurispruden-
tiae, XV, roč. 2008. [online]. [cit. 2014-02-18]. Dostupné na internete:
http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-MMVIII_449-452.pdf 
Rovnakú rétoriku pápež Ján Pavol II. používa aj v Príhovore úradníkom a advo-
kátom Rímskej roty z 25. 1. 1988. Porovnaj Promluva Jana Pavla II. k úředníkům 
a advokátům soudu Římské roty. In Adnotatio iurisprudentiae, XV, roč. 2008. [on-
line]. [cit. 2014-02-18]. Dostupné na internete: http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-
-MMVIII_453-456.pdf 
145 Porovnaj POLÁŠEK, František: Discretio iudicii nutné k platnému manželské-
mu souhlasu v kodexech církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 67.
146 K personalistickému prístupu sa hlási aj dokument II. vatikánskeho koncilu 
Gaudium et spes, článok 6: Takto sa bez prestania množia vzťahy človeka s  jeho 
blížnymi a sama socializácia vyvoláva nové zväzky, hoci pritom nie vždy podporuje 
zodpovedajúci  rozvoj  ľudskej  osoby  a  naozajstné  osobné  vzťahy  (personalizáciu). 
Gaudium et spes [online] [cit. 2014-11-24]. Dostupné na internete:http://www.kbs.
sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/gaudium-
-et-spes. 
Pápež Benedikt XVI. poukazuje na potrebu personalistického prístupu v súvislosti 
s globalizáciou v encyklike Caritas in veritate, článok 42: Pravda o procese globa-
lizácie a jej základné etické kritériá sú dané jednotou ľudskej rodiny,  jej dobrom 
a rozvojom. Preto sa treba neprestajne usilovať o uprednostňovanie personalistickej 
a komunitárnej orientácie procesu celoplanetárnej integrácie otvorenej pre trans-
cendentno . Caritas in veritate [online]. [cit. 2014-11-24]. Dostupné na internete:
http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezo-
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ľudskej osoby, ktorá bola častokrát dávaná do popredia v dokumentoch pá-
pežov po II. vatikánskom koncile ako pokračovanie myšlienok koncilu.147 

v/c/encyklika-caritas-in-veritate-laska-v-pravde.
147 Hneď v úvode dokumentu II. vatikánskeho koncilu Dignitatis humanae (Dek-
larácia o náboženskej slobode) je zdôraznená dôstojnosť ľudskej osoby: Článok 1: 
Dôstojnosť ľudskej osoby si naši súčasníci čoraz viac uvedomujú a rastie počet tých, 
ktorí sa dožadujú, aby ľudia mohli konať podľa svojho vlastného úsudku a tešili 
sa zo zodpovednej slobody, teda aby nekonali z prinútenia, ale vedení vedomím 
zodpovednosti . Od dôstojnosti ľudskej osoby je odvodené aj právo na náboženskú 
slobodu. Článok 2: Všetci ľudia, v súlade so svojou dôstojnosťou, ako osoby obdarené 
rozumom a slobodnou vôľou – a teda osobne zodpovední – sú samou svojou priro-
dzenosťou pobádaní a zároveň mravne povinní hľadať pravdu, predovšetkým prav-
du týkajúcu sa náboženstva. Článok 9: To, čo Vatikánsky cirkevný snem deklaruje 
o práve človeka na náboženskú slobodu, sa zakladá na dôstojnosti ľudskej osoby. 
Dignitatis humanae [online]. [cit. 2014-11-24]. Dostupné na internete: 
http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-
-koncil/c/dignitatis-humanae. 
Dôstojnosť laikov zdôrazňuje aj dokument II. vatikánskeho koncilu Lumen gen-
tium (Dogmatická konštitúcia o cirkvi), článok 32: Vyvolený Boží ľud je teda len 
jeden: Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst (Ef 4, 5). Všetky údy získavajú svojím 
znovuzrodením v Kristovi rovnakú dôstojnosť, spoločnú milosť Božích detí, spoločné 
povolanie na dokonalosť, tú istú spásu, tú istú nádej a nerozdielnu lásku. V Kristovi 
a Cirkvi teda niet nijakej nerovnosti, čo sa týka pôvodu, národnosti, spoločenského 
postavenia ani pohlavia, pretože už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, 
niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. Lumen gentium [on-
line]. [cit. 2014-11-24]. Dostupné na internete:http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/
dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy -vatikansky-koncil/c/lumen-gentium. 
Lev XXIII. v encyklike Pacem in terris (O mieri medzi všetkými národmi) odvodzu-
je z ľudskej dôstojnosti napríklad právo konať slobodne a na vlastnú zodpovednosť; 
článok 15: Dôstojnosť ľudskej osoby si ďalej vyžaduje, aby každý mohol konať slo-
bodne a na vlastnú zodpovednosť. Preto každý má v občianskom živote uplatňovať 
svoje práva, plniť svoje povinnosti a družne spolupracovať s inými na nespočetných 
dielach, predovšetkým z vlastnej iniciatívy a z vlastného rozhodnutia, teda podľa 
svojho presvedčenia, úsudku a vedomia vlastnej zodpovednosti, a nie pod hrozbou 
trestov alebo zvlášť na vonkajší nátlak. Na základe ľudskej prirodzenosti zavrhuje 
aj rasovú diskrimináciu; článok 19: Naproti tomu sa veľmi rozšírila a ujala mien-
ka, že všetci ľudia majú od prírody tú istú dôstojnosť. Preto v žiadnom prípade ne-
možno schvaľovať rasovú diskrimináciu. JÁN XXIII. Pacem in terris [online]. [cit. 
dňa 24.11.2014]. Dostupné na internete:
http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezo-
v/c/pacem-in-terris. 
Pápež Ján Pavol II. v encyklike Veritatis splendor (O základných otázkach cir-
kevnej náuky o mravnosti) poukazuje na skutočnosť, že dôstojnosť ľudskej osoby 
ovplyvňuje smerovanie k prirodzenému zákonu. Článok 48: Rozum, ktorý má na 
pamäti dôstojnosť ľudskej osoby – ktorá sa musí potvrdiť sebou samou – chápe oso-
bitnú mravnú hodnotu niektorých dobier, ku ktorým osoba prirodzene prejavuje 
sklony . Ján Pavol II. Veritatis splendor [online]. [cit. 2014-11-24]. Dostupné na 
internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/ dokumen-
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Výsledkom tohto prístupu je, že sa po prvýkrát v dejinách cirkvi stretá-
vame s použitím výrazu z oblasti psychológie v kánonickoprávnej norme. 

O obsahu kán. 1095 CIC 1983 možno zároveň napísať, že Katolícka cir-
kev odhalila prirodzenoprávne elementy kvality manželského súžitia, kto-
ré pretavila do pozitívnoprávnej normy. V praxi cirkevných súdov tak ide 
o posudzovanie skutočnosti, či anomálie najrôznejšieho druhu, či už psy-
chické alebo sexuálne, mali závažný vplyv na spoločný život manželov, či 
znemožnili ich obstojné súžitie.148

Prvý prípad, ktorý predvída kán. 1095 bod 1 CIC 1983 uvádza neschop-
nosť uzavrieť manželstvo, a tým aj manželskú nulitu, keď ide o poruchu do-
statočného používania rozumu. Zákonodarca však určuje, že pre platnosť 
súhlasu sa nevyžaduje úplné používanie rozumu, ale o nulitu manželstva 
pôjde iba vtedy, ak jednej alebo obom zmluvným stránkam bude chýbať 
dostatočné užívanie rozumu, teda taký stupeň chápania a vôle, ktorý by 
bol primeraný a adekvátny závažnosti právneho úkonu, ktorým sa ustano-
ví manželstvo.149 Pápež Ján Pavol II. nabáda k dôkladnému rozlišovaniu 
medzi ťažkosťou a skutočnou neschopnosťou: Skutočne,  iba neschopnosť 
a nie iba ťažkosť dať súhlas alebo realizovať skutočné spoločenstvo života 
a lásky zapríčiňuje nulitu manželstva. Skutočná neschopnosť je mysliteľná 
len za prítomnosti vážnej anomálie, ktorá akokoľvek sa nazýva, musí pod-
statne poškodzovať chápanie a/alebo vôľu partnera.150 Aj keď rotálna juri-
sprudencia tvrdí, že v kán. 1095 CIC 1983 existujú tri formy alebo tri tituly 
nulity manželského súhlasu a že sa žiada medzi nimi rozlišovať a nie si 
ich navzájom pliesť, predsa bod 1 kán. 1095 CIC 1983 ostáva jasne v úzadí 
a rotálne rozsudky na tento titul nulity sú veľmi zriedkavé.151

ty-papezov/c/veritatis-splendor. 
148 Porovnaj PŘIBYL, Stanislav: Dynamika přirozeného práva. In Nové Horizonty, 
roč. V., č. 2/2011, s. 66.
149 Porovnaj POMPEDDA, Mario Francesco: Chápanie kánona 1095 Kódexu vo 
svetle právnej náuky a jurisprudencie. In Ius et Iustitia, Acta IV Symposii Iuris 
Canonici anni 1994. Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššá-
ka, 1995, s. 100-103. 
150 Promluvy papeže Jana Pavla II. ke členům soudu Římské roty o tématice ká-
nonu 1095 CIC. In Adnotatio iurisprudentiae, XV, roč. 2008. [online]. [cit. 2014-02-
18]. Dostupné na internete: http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-MMVIII_449-452.
pdf
151 Dôvody tejto situácie vidia niektorí autori v tom, že argument bodu 1 kán. 1095 
CIC 1983 nie je primerane spracovaný ani doktrínou, ani jurisprudenciou, alebo je 
tento fakt spôsobený skutočnosťou, že advokáti majú obavy púšťať sa do tejto, tak 
veľmi ťažkej formy neschopnosti, ktorá sa na súdnom fóre aj ťažko procesne doka-
zuje. Bližšie pozri: DUDA. Ján: Príspevok Mons. Daniela Faltina k riešeniu prob-
lematiky alkoholizmu v rotálnych rozsudkoch s osobitným zreteľom na rozsudok 
coram Faltin zo 14. decembra 1994. In Ius et Iustitia XVI. Acta XVI Symposii Iuris 
Canonici anni 2012. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2014, s. 274-275.
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V  druhom  prípade  ustanovenom  v  kán.  1095  bod  2  CIC  1983152 ide 
o kritické chápanie manželských práv a povinností alebo discretio iudicii 
v schopnosti vôle v súlade so schopnosťou inteligencie. Discretio iudicii 
teda znamená dve veci: po prvé akt súhlasu sa nemôže zakladať iba na 
abstraktnom chápaní, znalostiach práv a povinností, ale tiež na kritic-
kom hodnotení alebo praktickom vyhodnotení, aj vo vzťahu k schopnos-
ti subjektu vziať na seba predmetné povinnosti. Táto adekvátna kritická 
schopnosť znamená schopnosť zhodnotiť a zvážiť, čo je pre a proti určitému 
konkrétnemu rozhodnutiu; po druhé znamená aspoň minimálnu možnosť 
vnútornej slobody, autodeterminancie vo vzťahu k voľbe povinností a práv 
manželov. Ide o interný fakt, ktorý je abnormálny (nie však patologicky 
ako choroba), bez slobody.153 Predmetný kánon požaduje vážny nedosta-
tok rozlišovacieho úsudku.154 

V treťom prípade predpokladanom v kán. 1095 bod 3155 si treba uvedo-
miť rozdiel s predchádzajúcimi dvoma bodmi. Zatiaľ čo kán. 1095 bod 1 
a 2 sa vzťahujú na vnútornú nedostatočnosť, neschopnosť dať súhlas ako 

152 Kán. 1095 bod 2 CIC 1983: Uzavrieť manželstvo  sú neschopní  tí,  ktorí majú 
vážny nedostatok rozlišovacieho úsudku, ohľadne podstatných manželských práv 
a povinností, ktoré si treba navzájom odovzdávať a prijímať. 
153 ORLITA, Karel: Stručný komentář ke kánonu 1095, 1° a 2° CIC 1983. In Adno-
tatio iurisprudentiae, II, roč. 2006. [online]. [cit. 2014-02-20]. Dostupné na interne-
te: http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-MMVI_16-21.pdf 
154 Pri preklade CIC 1983 do slovenského jazyka bolo potrebné čo možno najlepšie 
vystihnúť význam pojmu discretio iudicii. Slovenský preklad tohto výrazu hovo-
rí o rozlišovacom úsudku. V kánonickej literatúre sa často spája pojem discretio 
iudicii s nezrelosťou (inmaturitas). V kánonickom práve pojem inmaturitas chce 
vyjadriť, že ide o radikálnu neschopnosť subjektu k aktu súhlasu alebo k životu 
v manželstve. Nie každá forma osobnej nezrelosti, či už psychologická alebo afek-
tívna, produkuje neschopnosť subjektu k manželstvu, ale len taká, ktorá dosahu-
je mimoriadny stupeň zvláštnej závažnosti. Kritérium pre posúdenie tejto ťažkej 
závažnosti spočíva v posúdení a zhrnutí všetkých príhod, porúch a personálnych 
anomálií. Preto sa dôkaz neschopnosti musí skladať z trojakého šetrenia alebo zis-
tenia: 1. rekonštrukcie faktov vzťahujúcich sa k subjektu a zvlášť k rozhodnutiu 
k manželstvu, 2. rekonštrukcie eventuálnej klinickej minulosti subjektu, 3. znalec-
kého prehĺbenia psychických limitov a príčin. Porovnaj ORLITA, Karel: Stručný 
komentář ke kánonu 1095, 1° a 2° CIC 1983. In Adnotatio iurisprudentiae, II, roč. 
2006. [online]. [cit. 2014-02-20]. s. 5-6. Dostupné na internete: http://cic.biskupstvi.
cz/soubory/AI-MMVI_16-21.pdf. Tak isto, pokiaľ ide o závažnosť poruchy rozlišova-
nia nemožno pripustiť používanie čisto psychiatrických alebo psychopatologických 
kritérií, podľa ktorých akákoľvek raz zistená psychopatologická anomália by ako 
taká potvrdzovala taký nedostatok žiaduceho rozlišovania, aký sa vyžaduje k plat-
nému uzavretie manželstva. Zákon určuje, že závažnosť poruchy rozlišovacieho 
usudzovania sa má hodnotiť len vo vzťahu k podstatným manželským právam 
a povinnostiam. Porovnaj POMPEDDA, Mario Francesco: Chápanie kánona 1095 
Kódexu vo svetle právnej náuky a jurisprudencie, s. 110-111. 
155 Kán. 1095 bod 3 CIC 1983: Uzavrieť manželstvo sú neschopní tí, ktorí z dôvodov 
psychickej prirodzenosti nedokážu vziať na seba podstatné záväzky manželstva. 
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vnútorne dostačujúci akt vôle (incapacitas contrahendi), bod 3 (incapaci-
tas assumendi) rozoberaného kánonu pôsobí navonok, pretože súhlas, aj 
keď dostatočný, je neúčinný z hľadiska svojho profilu pre absenciu svojho 
objektu, pretože nie je možné pre osobu uzatvárajúcu manželstvo napl-
niť tie záväzky, ktoré sa chystá prevziať, v zmysle už spomínanej zásady 
ad impossibilia nemo tenetur (nikto nie je povinný robiť nemožné veci). 
Bod 3 kánonu 1095 hovorí o nemožnosti „vziať na seba“ podstatné záväz-
ky manželstva, ako o vade súhlasu, teda nemožnosť musí existovať v čase 
uzatvárania manželstva, pričom aj v tomto okamihu subjekt musí byť 
schopný uskutočniť to, čo príde po uzavretí zväzku. V opačnom prípade by 
išlo o prijatie záväzku, ktorý by bol bez obsahu. Bod 3 kánonu 1095 urču-
je objekt neschopnosti, a to podstatné záväzky manželstva. Zákonodarca 
však v žiadnej definícii nenormalizuje, čo chápe pod podstatnými záväzka-
mi alebo právami a povinnosťami vyplývajúcimi z manželskej zmluvy.156 
Teória a jurisprudencia vyvodzujú tieto podstatné záväzky z vlastností 
a cieľov manželstva,157 pričom základné idey možno sledovať už v spomí-
naných sentenciách Rímskej roty, ktoré sa stali spolu s prirodzeným záko-
nom prameňom pozitívnej normy, t. j. kán. 1095 CIC 1983. Neschopnosť 
vziať na seba podstatné záväzky manželstva musí mať psychickú príčinu, 
prirodzenosť. Opätovne, čo vyjadruje pojem psychická prirodzenosť alebo 
psychická príčina je výsledkom právneho vývoja kodifikácie tejto proble-
matiky.158

156 Porovnaj ORLITA, Karel: Stručný komentář ke kánonu 1095, 3° CIC 1983. In 
Adnotatio iurisprudentiae, IV, roč. 2006. [online]. [cit. 2014-02-21]. s. 1-10. Dostup-
né na internete: http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-MMVI_48-57.pdf 
157 Podľa kán. 1055 § 1 CIC 1983 cieľmi manželstva sú dobro manželov, ako aj plo-
denie a výchova detí. Podľa kán. 1056 CIC 1983 podstatnými vlastnosťami man-
želstva sú jednota a nerozlučiteľnosť. 
158 Anomáliami, ktoré majú psychickú povahu, sa rozumejú: homosexualita, trans-
sexualizmus alebo iné sexuálne alebo psycho-sexuálne anomálie; narcizmus, alko-
holizmus, toxická závislosť, sadizmus, masochizmus; nedbalosť alebo ľahostajnosť, 
alibizmus, introvertné správanie ústiace k nekomunikatívnosti, teda neschopnosť 
interpersonálnej komunikácie a mnohé ďalšie. Vo vzťahu k nemožnosti vziať na 
seba podstatné záväzky manželstva sa osoba vyznačuje nedotklivým charakterom, 
asociálnym správaním, trýznením a zlým zaobchádzaním, nekompatibilitou tak 
myšlienkovou, duchovnou, ako aj citovou, pretrvávajúcou, neodstrániteľnou alebo 
ťažko prekonateľnou nekompatibilitou charakteru vo vzťahu k druhému manželo-
vi, ktoré sa nesnaží alebo nemôže odstrániť. Porovnaj ORLITA, Karel: Stručný ko-
mentář ke kánonu 1095, 3° CIC 1983. In Adnotatio iurisprudentiae, IV, roč. 2006. 
[online]. [cit. 2014-02-21], s. 9. Dostupné na internete: http://cic.biskupstvi.cz/sou-
bory/AI-MMVI_48-57.pdf; POMPEDDA, Mario Francesco: Chápanie kánona 1095 
Kódexu vo svetle právnej náuky a jurisprudencie, s. 111-118. K prezentovaným 
príkladom psychických príčin však musí pristúpiť splnenie ďalších podmienok 
predpokladaných kánonickými normami, pričom v každom jednotlivom prípade sa 
posudzujú všetky okolnosti týkajúce sa manželských stránok, a preto nemožno ho-
voriť o univerzalizme uvedených psychických príčin vo vzťahu k neschopnosti dať 
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Prirodzenosť človeka obyčajne podnecuje smerom k manželstvu, a pre-
to je potrebné v bežných podmienkach u každého ľudského jednotlivca 
zisťovať, ako používa svoj rozum a či sa u neho nevyskytujú nejaké so-
matické alebo psychické poruchy. Môže sa totiž naozaj stať, že v niekto-
rých prípadoch osobám chýba integrita, a to od narodenia alebo od istého 
obdobia ich života. Ľuďom, ktorí sa nachádzajú v takýchto podmienkach 
samá prirodzenosť zabraňuje právoplatne vykonávať isté právne úkony, 
napríklad uzavrieť manželstvo.159 K platnému manželskému súhlasu je 
potrebná určitá psychická zrelosť.160 Prirodzený zákon nedovoľuje, aby bol 
niekto nútený uzatvoriť zmluvu, ktorá by ho doživotne nútila žiť v manžel-
skom spoločenstve. Veľké obmedzenie vnútornej slobody by takúto zmluvu 
robilo neplatnou. Nedostatok základného poznania o manželstve, ako ho 
požaduje kán. 1095 bod 1 a tiež kán. 1096161 spôsobuje, že ani nie je mož-
né utvoriť si hodnotiaci úsudok a zodpovedne sa pre niečo vážne rozhod-
núť tak, ako to žiada kán. 1095 bod 2. Splnenie požiadaviek obsiahnutých 
v kán. 1095 bod 1 je predpokladom pre bod 2 tohto kánona. Zároveň dosta-
točná schopnosť kritického a praktického ohodnotenia podstatných prvkov 
manželstva, ako to požaduje kán. 1095 bod 2, je predpokladom, že osoba 
správne ohodnotila tak manželstvo, ako aj seba a že je schopná prevziať 
a plniť podstatný obsah manželskej zmluvy tak, ako žiada kán. 1095 bod 
3. Predpisy obsiahnuté v kán. 1095 platili vždy, pretože vyjadrujú zása-
dy obsiahnuté v prirodzenom zákone nemo potest ad impossibile obligari 
(k nemožnosti nemôže byť nikto viazaný).162

Cieľom týchto riadkov nebolo dôkladne vysvetliť charakter a podrob-
nosti kán. 1095 CIC 1983, o ktorých by bolo možné napísať samostatnú 
monografiu. Hlavným zámerom bolo poukázať, akým značným spúšťa-
čom zmien pozitívneho práva bol prirodzený zákon identifikovaný práve 
v problematike manželského súhlasu. 

platný manželský súhlas.
159 Porovnaj POMPEDDA, Mario Francesco: Chápanie kánona 1095 Kódexu vo 
svetle právnej náuky a jurisprudencie, s. 80-81. 
160 Na požiadavky prirodzeného zákona reflektuje aj sekulárne zákonodarstvo. 
Podľa § 12 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine manželstvo nemôže uzavrieť osoba 
postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti 
na právne úkony. Súd však môže uzavretie manželstva takej osobe povoliť, ak je jej 
zdravotný stav zlučiteľný s účelom manželstva. 
161 Kán. 1096 § 1 CIC 1983: Na vznik manželského  súhlasu  je nevyhnutné, aby 
uzatvárajúcim stránkam nebolo neznáme aspoň to, že manželstvo je trvalé spoluna-
žívanie muža a ženy, zamerané na plodenie detí nejakou sexuálnou súčinnosťou. 
162 Porovnaj POLÁŠEK, František: Discretio iudicii nutné k platnému manželské-
mu souhlasu v kodexech církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 67-68.
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3.3.3 Podvod pri odovzdávaní manželského súhlasu

Vada manželského súhlasu z dôvodu omylu vo vlastnosti osoby, ktorý bol 
zapríčinený podvodom je stanovená v kán. 1088 CIC 1983.163 Tento kánon 
nemá podľa Daniela Faltina žiadny precedens v prechádzajúcej legislatíve 
Katolíckej cirkvi. Niet však podľa neho pochýb, že tento kánon je požia-
davkou pravdy a spravodlivosti voči osobám, ktoré vstúpili do manželstva 
s ťažkým omylom, pretože boli oklamaní podvodom.164

Nevedomosť je nedostatok poznania, ktorý vzniká vtedy, keď človeku 
chýba také poznanie, ktoré by mal o veci mať. Na základe poznania veci si 
človek vytvára o nej úsudok.165 Omyl je nepravdivý úsudok o veci. Medzi 
rozumom a vecou nie je zhoda. Človek poznáva vec, ale nesprávne, chyb-
ne. Omyl sa preto týka rozumovej schopnosti človeka.166 Omyl je mylný 
úsudok týkajúci sa podstaty manželstva.167 Podvod možno definovať ako 
premyslené konanie s úmyslom uviesť niekoho do omylu s cieľom vyko-
nania právneho úkonu.168 Podvodné konanie (dolus) zahŕňa v sebe dva 
prvky: podvod a lesť. Ako podvod sa chápe každé konanie, ktorého účelom 
je uviesť druhú osobu do omylu. Lesť je prítomná vtedy, keď uvedenie do 
omylu má za cieľ pohnúť druhú osobu k určitému konaniu, ktoré by inak 
neurobil. Podvod je cieľavedomé konanie alebo správanie človeka s cieľom 

163 Kán. 1098 CIC 1983: Kto uzaviera manželstvo oklamaný podvodom, vykona-
ným na získanie súhlasu ohľadne nejakej vlastnosti druhej stránky, ktorá svojou 
prirodzenosťou môže ťažko narúšať manželské spolunažívanie, uzaviera ho neplat-
ne . Rovnakú vadu manželského súhlasu podobnou formuláciou ustanovuje aj kán. 
821 CCEO: Kto manželstvo slávi oklamaný podvodom, vykonaným na získanie sú-
hlasu ohľadne nejakej vlastnosti druhej stránky, ktorá svojou prirodzenosťou môže 
ťažko narúšať manželské spolunažívanie, slávi ho neplatne.
164 Porovnaj FALTIN, Daniel: Nedostatok manželského súhlasu z dôvodu podvo-
du. In Ius et Iustitia, Acta IV Symposii Iuris Canonici anni 1994. Spišská Kapitu-
la : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1995, s. 202. 
165 Nevedomosť je samostatnou vadou manželského súhlasu, keď subjekt nevie to, 
čo je povinný vedieť. Bližšie pozri: DUDA, Ján: Katolícke manželské právo, s. 60-
61. 
Kán. 1096 CIC 1983: § 1. Na vznik manželského súhlasu je nevyhnutné, aby uza-
tvárajúcim stránkam nebolo neznáme aspoň to, že manželstvo je trvalé spolunaží-
vanie muža a ženy, zamerané na plodenie detí nejakou sexuálnou súčinnosťou. § 2. 
Táto neznalosť sa po puberte neprezumuje.
166 FILO, Vladimír: Omyl týkajúci sa jednoty, nerozlučiteľnosti, alebo sviatostnej 
hodnosti manželstva v zmysle kán. 1099 CIC. In Ius et iustitia, Acta IV Symposii 
Iuris Canonici anni 1994. Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Voj-
taššáka, 1995, s. 166. 
167 Porovnaj FALTIN, Daniel: Nedostatok manželského súhlasu z dôvodu podvo-
du, s. 193. 
168 Porovnaj POLÁŠEK, František: Církevní manželství podle kanonického práva. 
Praha : Ústřední cirkevní nakladatelství, 1990, s. 48.
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zmätenia (privedenia do omylu) osoby, a tým naklonenia osoby k právne-
mu úkonu.169 

Aby mal podvod právne následky neplatnosti manželstva je potrebné, 
aby následok podvodného konania bol omyl, pričom nie je podstatný spôsob 
spáchania podvodu; ďalej je nutné, aby predmetom podvodu bola vlastnosť 
druhej stránky, pričom táto musí existovať v čase uzatvárania manžel-
stva; zároveň je potrebné, aby podvodný úkon bol spáchaný s úmyslom do-
siahnuť manželský súhlas, teda medzi podvodným úkonom a manželským 
súhlasom musí existovať nexus; ďalej sa vyžaduje, aby vlastnosť druhej 
stránky už zo svojej prirodzenej povahy viedla k ťažkému narušeniu man-
želského spolunažívania. Táto vlastnosť musí byť seriózna, vhodná na zvá-
ženie, majúca vplyv na život a v živote manželov.170

Otázkou kánonistov ostáva, či podvodný omyl a jeho zakotvenie do CIC 
1983 je prirodzenoprávneho pôvodu alebo pozitívnoprávneho. Dôležitosť 
odpovede na túto otázku spočíva v možnom retroaktívnom charaktere nor-
my obsiahnutej v kán. 1098 CIC 1983. V prípade, že zastávame názor, že 

169 Porovnaj FILO, Maximilian V.: Faktický omyl – podvodný (kán. 1098 CIC) In 
Adnotatio iurisprudentiae, XIX. [online]. [cit. 2014-05-21]. Dostupné na interne-
te: http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-MMIX_690-695.pdf. Kán. 125 CIC 1983 § 2: 
Úkon urobený z veľkého strachu, spôsobeného nespravodlivo alebo na základe pod-
vodu, je platný, ak právo neurčuje niečo iné; avšak sudca ho môže rozsudkom zrušiť 
buď na žiadosť poškodenej stránky, alebo jej nástupcov v práve alebo z úradu. Kán. 
126 CIC 1983: Úkon urobený z neznalosti alebo na základe omylu, ktorý sa týka 
toho, čo tvorí jeho podstatu, alebo sa vzťahuje na podmienku, bez ktorej nie je ne-
platný; ináč je platný, ak právo neurčuje niečo iné, ale úkon uskutočnený z neznalos-
ti alebo na základe omylu dáva možnosť, aby sa podľa normy práva podala žaloba 
na jeho zrušenie. Citovaný kánon stanovuje, že právny úkon spôsobený podvodom 
je platný, ak právo neustanovuje inak. V prípade kán. 1098 CIC 1983 ide o vý-
nimku určenú právom, ktorú si vyžaduje logika iného ustanovenia, kán. 219 CIC 
1983: Všetci veriaci požívajú právo, aby pri voľbe životného stavu boli uchránení od 
akéhokoľvek nátlaku. Výnimka zo všeobecnej normy kán. 125 § 2 a 126 CIC 1983 
zakotvená v kán. 1098 CIC 1983 má chrániť slobodu osoby v jej voľbe. Takéto po-
ňatie plne odráža učenie II. vatikánskeho koncilu, a to jeho personalistický akcent 
a zároveň zdôvodňuje zakotvenie kán. 1098 CIC 1983 oproti predchádzajúcemu 
CIC 1917, ktorý podobný kánon neobsahoval. Porovnaj ORLITA, Karel: Faktický 
omyl – neúmyselný. In Adnotatio iurisprudentiae, XVIII. [online]. [cit. 2014-05-
21]. Dostupné na internete: http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-MMVIII_625-629.
pdf 
170 Porovnaj FALTIN, Daniel: Nedostatok manželského súhlasu z dôvodu podvo-
du, s. 204-206. Ako príklady vlastností, ktoré svojou povahou môžu narúšať man-
želské spolunažívanie Faltin uvádza: sterilitu po chirurgickom zákroku, prostitú-
ciu, nákazlivú a nevyliečiteľnú chorobu, odsúdenie na trest odňatia slobody. Zá-
roveň dodáva, že nedostatok chcenej vlastnosti musí ťažko narúšať „spoločenstvo 
života“, a teda spôsobovať, že toto spoločenstvo života sa stalo nie iba ťažkým, ale 
nemožným a neznesiteľným. V prípade hodnotenia vlastnosti je potrebné brať na 
zreteľ nielen objektívne, ale aj subjektívne hodnotenie veci tej osoby, ktorá bola 
uvedená do omylu.
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podvodný omyl má pôvod v prirodzenom zákone, táto norma pôsobí aj do 
minulosti a možno ju aplikovať aj na prípady manželstiev uzatvorených 
pred rokom 1983. Napomôcť k odpovedi, resp. k názoru na jej smerovanie, 
môže sentencia coram Serrano z 28. 5. 1982 (teda pred účinnosťou CIC 
1983).171 Daniel Faltin túto problematiku rozvádza prostredníctvom tézy 
o vlastnosti, ktorá je predmetom záujmu kán. 1098 CIC 1983, keďže táto 
pochádza z vôle, v ktorej nachádza príčinu svojho bytia alebo nebytia. Vôľa 
je prvotnou požiadavkou prirodzeného zákona pre platnosť manželského 
zväzku.172 Vlastnosť ako predmet vôle treba považovať podľa Faltina za 
požiadavku prirodzeného zákona, pretože predmetom podstatného úkonu 
súhlasu je samotné manželstvo. Podvodné oklamanie spôsobuje na zákla-
de prirodzeného zákona nedostatok kauzálnej determinácie vôle, jednak 
pre nedostatok správneho poznania vlastnosti, ktorá je schopná vážne na-
rúšať manželské spoločenstvo života, a jednak pre poškodzovanie slobody 
druhej stránky, ktorá mieni uzavrieť manželstvo.173 Faltin vyvodzuje, že 
proti poškodzovaniu a obmedzovaniu ľudskej slobody možno hľadať za-
dosťučinenie nielen v pozitívnom práve, ale predovšetkým v prirodzenom 
zákone, na ktorom sa zakladá dôstojnosť ľudskej bytosti. Oprávnene sa 
pýta, či lož, falošnosť, podvod môžu byť zárukou alebo predpokladom dobra 
manželov, šťastného spolunažívania, plodenia a výchovy potomstva, obra-
zu spojenia Krista s Cirkvou.174

Stotožňujeme sa s názorom prezentovaným Faltinom a podvodný omyl 
podľa kán. 1098 CIC 1098 považujeme za kánon, ktorý svoj pôvod nachá-
dza v prirodzenom zákone, a teda vyvodzujeme záver o jeho retroaktívnom 
charaktere. Tento záver podporuje aj skutočnosť, že technicky podvod pô-
sobí tak, že človek sa pre istý čin rozhodne, a teda ho chce svojou vôľou, ale 
toto rozhodnutie vzniká z pomýleného rozumu. Porušuje sa tu zásada nihil 

171 Čo sa týka podvodu, je treba povedať, že podvod ťažko odporuje podstate man-
želstva pre trojitý dôvod, a to: a) nakoľko prekáža pravde a úprimnosti, ktoré zo sa-
mého prirodzeného zákona a z nariadenia Božieho k manželstvu patria; b) nakoľko 
jednu zo stránok pozbavuje slobody správnej voľby, pretože poskytovaním falošného 
poznania dochádza k nesprávne sformulovanému úmyslu; c) a takisto nakoľko ten, 
kto klame podvodom, pri vzájomnej výmene osôb, v čom práve manželský súhlas 
spočíva, sám dáva falošný obraz seba, čiže falošný osobný predmet úmyslu, čo je ďa-
leko cudzie tomu, aby to druhá stránka mohla prijať. FALTIN, Daniel: Nedostatok 
manželského súhlasu z dôvodu podvodu, s. 217. 
172 Kán. 1057 § 1 CIC 1983: Manželstvu dáva vznik súhlas stránok zákonne preja-
vený medzi právne spôsobilými osobami, ktorý nemôže nahradiť nijaká ľudská moc.
173 Opätovne si dovoľujeme uviesť kán. 219 CIC 1983: Všetci veriaci požívajú prá-
vo, aby pri voľbe životného stavu boli uchránení od akéhokoľvek nátlaku.
174 Porovnaj FALTIN, Daniel: Nedostatok manželského súhlasu z dôvodu podvo-
du, s. 213-217. 
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volitum quin praecognitum.175 Preto sa podvod javí ako nespravodlivosť 
spáchaná na oklamanej osobe.176

3.3.4 Vis vel metus177

Formula vis vel metus sa nachádza už v rímskom práve.178 Kán. 1103 
CIC 1983179 predkladá dve skutkové podstaty, ktoré sú vo vzájomnej sú-
vislosti a spoločne aj jednotlivo môžu spôsobiť neplatnosť manželstva. Na 
prvom mieste je to vis (násilie) a ďalej metus (strach alebo obava). Zatiaľ čo 
vis predstavuje fyzické pôsobenie na pasívny subjekt, ktorý nemôže odolať 
tlaku a „prispôsobí“ svoju vôľu aktívnemu subjektu, metus vyjadruje mo-
rálny alebo psychologický nátlak na pasívny subjekt.180 

175 „Nič nemôže byť chcené, čo vopred nebolo poznané“. SCOTUS, Johannes Duns: 
Opus Oxoniense (Oxfordské prednášky) II, dist. 25, q. un. n. 19.
176 Porovnaj DUDA, Ján: Katolícke manželské právo, s. 65; FILO, Maximilian, V.: 
Faktický omyl - podvodný (kán. 1098 CIC) In Adnotatio iurisprudentiae, XIX. [on-
line]. [cit. 2014-05-21]. Dostupné na internete: http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-
-MMIX_690-695.pdf
177  Vis quae per metum operavit. (Násilie pôsobiace skrze strach). Metus qui a vi 
procedit . (strach pochádzajúci z násilia). Porovnaj DUDA, Ján: Katolícke manžel-
ské právo, s. 75-76. 
178 Rímske právo rozlišovalo (rovnako ako právo kánonické) fyzické donútenie 
a psychické donútenie. Psychickým donútením sa rozumeli situácie, keď sa proti-
právne a proti dobrým mravom hrozilo niekomu takým veľkým zlom ohrozujúcim 
život, zdravie alebo česť jeho alebo jemu blízkej osoby, že ho to priviedlo k prejavu 
vôle, ktorý by inak (bez tejto hrozby) nebol urobil. V rímskom civilnom práve však 
právny úkon vykonaný pod vplyvom psychického donútenia spĺňal predpoklady 
platnosti, pretože psychické donútenie, hrozba, sa javila len ako pohnútka, pričom 
osoba sa pod jej vplyvom samostatne rozhodla. Známe sú slová rímskeho právnika 
Paula: Quamvis si liberum esset noluissem, tamen coactus volui, Paul. D. 4,2,21,5: 
(Hoci ako slobodný by som nebol chcel, predsa, súc donútený, chcel som). Prétor 
však vzal pod ochranu prípady psychického donútenia a takto vynúteným práv-
nym úkonom odňal účinnosť. Porovnaj REBRO, Karol – BLAHO, Peter: Rímske 
právo. Bratislava; Trnava : Iura Edition, 2003, s. 201. 
179 Kán. 1103 CIC 1983: Neplatné je manželstvo uzavreté pod nátlakom alebo z veľ-
kého strachu, vyvolaného zvonku, hoci aj neúmyselne, od ktorého aby sa niekto oslo-
bodil, je nútený vybrať si manželstvo. Kán. 1087 § 1 CIC 1917: Invalidum quoque 
est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco et iniuste incus-
sum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium. Preklad: Tiež neplatné 
je manželstvo, uzavreté pod vplyvom násilia alebo veľkého strachu nespravodlivo 
vyvolaného zvonka, od ktorého, aby sa niekto oslobodil, je nútený vybrať si manžel-
stvo .
180 Ako bolo už vyššie uvedené, všeobecne strach, na rozdiel od násilia, nespô-
sobuje neplatnosť právneho úkonu, pretože strach na rozdiel od násilia vôľu len 
ochromuje, nenarúša vôľu úplne. Podľa nášho názoru je táto koncepcia totožná 
s koncepciou rímskeho civilného práva pri problematike strachu a jeho vplyvu na 
platnosť právneho úkonu. Kánon 1103 CIC 1983 však predstavuje výnimku z uve-
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Neplatnosť manželstva podľa kán. 1103 CIC 1983 spôsobuje iba veľký 
strach, metus gravis,181 pochádzajúci zvonka182 a je irelevantné, či je úmy-
selný alebo neúmyselný. Tento  strach alebo násilie, ktorý pôsobí  zvonka, 
musí byť takého druhu, že dotyčný nemá iné východisko, ako uniknúť hroz-
be či núteniu, iba vstup do manželstva.183

deného princípu vyjadreného v kán. 125 CIC 1983 a dôvodom tejto výnimky je 
základné ľudské právo človeka na voľbu životného stavu vyjadrené už v citovanom 
kán. 219 CIC 1983. Porovnaj ORLITA, Karel: Sumarizující exegeze kánonu 1103 
CIC. In Adnotatio iurisprudentiae, XIX. [online]. [cit. 2014-05-21]. Dostupné na 
internete:
http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-MMIX_963-965.pdf.
181 Strach možno definovať ako rozochvenie mysle pred prítomným alebo budúcim 
zlom alebo nebezpečenstvom. Strach môže mať rôzne príčiny. Môže ísť o strach 
prijatý (metus susceptus), ktorý spôsobuje prirodzená príčina (prírodná katastrofa, 
blízka smrť). Ďalej môže ísť o strach spôsobený (metus incussus) spravidla druhými 
ľuďmi, pričom v tomto prípade možno rozlišovať strach spravodlivo spôsobený (po-
stihy v súlade s právom a spravodlivosťou), označovaný ako metus incussus iustus 
a strach nespravodlivo spôsobený, strach nahnaný v rozpore s právom a spravod-
livosťou, označovaný ako metus incussus iniustus. V tejto súvislosti považujeme za 
potrebné poznamenať, že v kán. 1087 CIC 1917 muselo výslovne ísť o metus incus-
sus iniustus . Táto podmienka, že musí ísť o konanie v rozpore s právom a spravodli-
vosťou sa už v CIC 1983 nenachádza, čo možno vysvetliť hlbším poňatím personál-
neho charakteru manželstva, keďže každý útok na slobodu osoby a nátlak na ňu je 
porušením jej dôstojnosti, a preto sám o sebe je zrejmou nespravodlivosťou. Pokiaľ 
ide o intenzitu možno strach rozdeliť na metus gravis a metus levis. Metus gravis, 
veľký strach, je strach spôsobený závažným nebezpečenstvom, ktoré bezprostred-
ne hrozí a ktoré je spôsobilé otriasť aj pevnou osobnosťou. Rozlišuje sa ďalej metus 
absolute gravis – strach zo zla, ktoré je samo o sebe závažné a metus gravis per 
accidens, ktorého príčina nie je sama o sebe objektívne závažná, avšak spôsobuje 
veľký zmäzok v mysli jednotlivca, ktorý toto zlo vníma ako závažné zlo. V rámci 
malého, ľahkého strachu, metus levis, existuje tzv. timor reverentialis, strach ale-
bo bázeň, rešpekt, ktorý má základ v úcte voči osobám požívajúcim autoritu. (Ide 
o prípady strachu zo straty lásky rodičov, prípadne blízkych osôb.) Takáto bázeň je 
zväčša hodnotená ako menej závažná, avšak existujú prípady, keď môže byť tento 
druh strachu hodnotený ako metus gravis reverentialis, v prípade, keď matka, otec, 
či iná osoba, na ktorých je človek duševne závislý, nadáda k uzavretiu manželstva 
a dotyčný sa hrozí myšlienky, že by mohol stratiť blízkosť a priateľstvo osoby, kto-
rá je jeho oporou. Porovnaj BENEŠ, Josef: Vis vel metus – násilí a strach jako vada 
manželského souhlasu. In Adnotatio iurisprudentiae, XIX. [online]. [cit. 2014-05-
22]. Dostupné na internete: http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-MMIX_958-962.
pdf. K problematike metus gravis reverentialis bližšie pozri: FALTIN, Daniel: Vis 
et metus. In Ius et Iustitia, Acta VII. et VIII. Symposii Iuris Canonici anni 1997 et 
1998. Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2004, s. 128-
132. 
182 Nejde o strach vyvolaný vnútornými príčinami, napríklad neurotický strach. 
Zároveň nejde o vonkajší strach vyvolaný prirodzenými okolnosťami, napr. man-
želstvo je východiskom z nepriaznivej sociálnej situácie.
183 Ak by existovali u dotyčného na riešenie situácie aj iné možnosti okrem vstupu 



70

Otázkou medzi odborníkmi na kánonické právo je, či kán. 1103 CIC 1983 
je normou cirkevného pozitívneho práva alebo pramení z prirodzeného zá-
kona .184 Odpoveď Pápežskej komisie pre autentickú interpretáciu CIC 1983 
z 23. 4. 1987 znela, že ustanovenie kán. 1103 CIC 1983 je potrebné apliko-
vať aj na manželstvá nekatolíkov. Tým bolo vyjadrené, že predmetný kánon 
spočíva na prirodzenom zákone.185 Vhodným spôsobom  túto  tézu  cez  vý-
klad o ľudskej dôstojnosti, ktorá spočíva na prirodzenom zákone, rozvinul 
aj Daniel Faltin .186 Stotožňujeme sa s uvedeným a rovnako ako väčšina 
kánonistov považujeme kán. 1103 CIC 1983 za normu, ktorej základ pra-
mení v prirodzenom zákone. Ten spôsobil jej pozitívnoprávne zakotvenie 
v CIC 1983 a dovolíme si tvrdiť, že aj jej širšiu aplikáciu, než ktorá bola 
možná prostredníctvom normy obsiahnutej v CIC 1917.

do manželstva, manželstvo by bolo platné. Porovnaj BENEŠ, Josef: Vis vel me-
tus – násilí a strach jako vada manželského souhlasu. In Adnotatio iurispruden-
tiae, XIX. [online]. [cit. 2014-05-22]. Dostupné na internete: http://cic.biskupstvi.
cz/soubory/AI-MMIX_958-962.pdf
184 V minulosti prevládala myšlienka, že kánon je normou čisto pozitívneho cir-
kevného práva, avšak v súčanosti prevláda myšlienkový prúd, ktorý označuje ten-
to kánon ako normu prirodzeného zákona. Porovnaj DUDA, Ján: Katolícke manžel-
ské právo, s. 76. 
185 Porovnaj BENEŠ, Josef: Vis vel metus - násilí a strach jako vada manželského 
souhlasu. In Adnotatio iurisprudentiae, XIX. [online]. [cit. 2014-05-22]. Dostupné 
na internete: http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-MMIX_958-962.pdf
186 Bližšie pozri FALTIN, Daniel: Vis et metus. In Ius et Iustitia, Acta VII . et VIII . 
Symposii Iuris Canonici anni 1997 et 1998. Spišská Kapitula : Kňazský seminár 
biskupa Jána Vojtaššáka, 2004, s. 128-132. 
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IV. kapitola

PRIRODZENOPRÁVNE ASPEKTY 
ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV PODĽA 

KÁNONICKOPRÁVNEJ DOKTRÍNY

4.1 Korene myšlienky ľudských práv

Súčasná sloboda a poňatie ľudských práv sú nemysliteľné bez dlhej a ne-
pretržitej kresťanskej výchovy v Európe a v západnom svete. Akúkoľvek 
úlohu zohrávajú iné, historicky staršie či mladšie vplyvy, mohli sa roz-
vinúť len v spoločnosti, ktorá bola formovaná myšlienkami o nekonečnej 
hodnote duše jednotlivého človeka a jeho osobnej zodpovednosti pred Bo-
hom.187 Libor Botek odvodzuje ľudské práva zo Starého zákona,188 heb-
rejskej tradície, pretože Boh pristupuje k človeku ako k partnerovi, ktorý 
mu je nielen podobný, ale je mu i rovný. Tým sa udeľuje človeku celkom 
zvláštna dôstojnosť. Ďalej však argumentuje, že v kresťanstve sa poňa-
tie dôstojnosti človeka radikálnejším spôsobom rozširuje, pretože Kristus 
učí, že každý človek (nielen osoba, ktorá uzatvorila zmluvu s Hospodinom 
podľa Starého zákona), bez ohľadu na príslušnosť k národu, rase, či aké-
mukoľvek deleniu, je dieťaťom Boha Otca a má právo na rovnaké božie 
prisľúbenia.189 

Niektorí autori190 však spochybňujú miesto Katolíckej cirkvi pri konci-
povaní ľudských práv. Na tomto mieste považujeme za korektné uviesť, 

187 Porovnaj HANUŠ, Jiří: Křesťanství a lidská práva. In Křesťanství a lidská prá-
va. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, s. 17-18. 
188 Gn 1, 26-27: Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej po-
doby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou 
zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj 
obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Sväté písmo. [online]. [cit. 
2014-02-19]. Dostupné na: http://dkc.kbs.sk/. 
189 Porovnaj BOTEK, Libor: Prameny lidských práv a jejich výkon z pohledu 
křesťanů. In Křesťanství a lidská práva. Brno : Centrum pro studium demokracie 
a kultury, 2002, s. 141-142. Porovnaj Jn 6, 45; Mk 16, 15-16; Mt 28, 19-20. Sväté 
písmo. [online]. [cit. 2014-02-19]. Dostupné na: http://dkc.kbs.sk/ 
190 Napríklad v našich podmienkach známy Hans Maier sa vyjadruje tak, že kres-
ťanský vplyv na rozvoj ľudských práv je preceňovaný. Porovnaj MAIER, Hans: 
Jsou lidská práva univerzální? In Křesťanství a lidská práva. Brno : Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2002, s. 90-105 a MAIER, Hans: Wie universal sind 
die Menschenrechte. Freiburg im Breisgau : Herder, 1997, s. 55. S Hansom Ma-
ierom súhlasí aj Josef Smolík. (SMOLÍK, Josef: Otázka lidských práv v kontextu 
reformačního myšlení. In Křesťanství a lidská práva. Brno : Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2002, s. 109.) 
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že ich námietky sa môžu zdať opodstatnené vzhľadom na niektoré známe 
vyjadrenia Katolíckej cirkvi.191 Podľa nášho názoru však tieto vyjadre-
nia treba vykladať historicky pri posúdení podmienok doby, v ktorej boli 
vyhlásené. Domnievame sa, že prameň ľudských práv v Katolíckej cirkvi 
treba nachádzať v prameňoch, z ktorých sú čerpané vieroučné pravdy a na 
nich je postavená teológia a právo Katolíckej cirkvi.

Počas 20. storočia sa katolícka cirkev zapojila do diskusie o základoch 
ľudských práv. Naznačila, že aj prirodzený zákon, aj kresťanská teoló-
gia slúžia ako komplementárne základy zabezpečenia jazyka ľudských 
práv.192 Dôkazom tejto skutočnosti sú aj výsledky II. vatikánskeho konci-
lu.193 Napriek rastúcemu vplyvu pozitivistických prístupov k právu, ktoré 
sa snažia oddeliť právo od morálnych hodnôt, Katolícka cirkev si všíma, že 
jediným stabilným základom normativity ľudských práv ostáva dôstojnosť 
ľudských bytostí.194 John Coughlin verí, že v neprítomnosti antropologic-

191 Pápež Pius VI. v pápežskom liste Quod aliquantum z 10. 3. 1791 považuje za 
absurdné tvrdenie o vrodenej slobode a rovnosti človeka. Porovnaj PIUS VI.: Quod 
aliquantum. [online]. [cit. 2014-02-19]. Dostupné na: http://digilander.iol.it/magis-
tero/p6quodal.htm. Pápež Gregor XVI. v Encyklike Mirari vos arbitramur (O nábo-
ženskej slobode a ekumenizme) z 15. 8. 1832 ostro kritizuje slobodu svedomia a slo-
bodu tlače. Porovnaj GREGOR XVI.: Encyklika Mirari vos arbitramur [online] [cit. 
2014-02-19]. Dostupné na internete: http://vendee.cz/texty/mirari_vos.html. Pápež 
Pius IX. v encyklike Quanta cura (O odmietnutí omylov dnešnej doby) z 8. 12. 1864 
podniká útok proti rôznym náukám, ktoré označuje ako omyly doby, a to od pante-
izmu, naturalizmu a racionalizmu až k „súčasnému“ liberalizmu. Porovnaj PIUS 
IX.: Quanta cura [online]. [cit. 2014-02-19]. Dostupné na internete: http://www.
papalencyclicals.net/Pius09/p9quanta.htm. V rovnakom duchu sa vyjadruje aj rad 
ďalších pápežov, napr. Pius X., Pius XI. a Pius XII.
192 Porovnaj COUGHLIN, John J.: Law, Person, and Community, Philosophical, 
Theological, and Comparative Perspectives on Canon Law. Oxford : Oxford Univer-
sity Press, 2012, s. 143. 
193 V otázke ľudských práv boli smerodajné dokumenty Dignitatis humanae; Gau-
dium et spes; Inter mirifica; Lumen gentium. 
194 Uvedené možno vyvodiť zo slov pápeža Benedikta XVI.: Medzinárodné diskusie 
sa často zdajú byť poznamenané relatívnou logikou, ktorá by považovala za jedi-
nú garanciu pokojnej koexistencie medzi  ľuďmi odmietnutie priznania si pravdy 
o človeku a jeho dôstojnosti, nehovoriac nič o možnosti etiky založenej na poznaní 
prirodzeného morálneho zákona. Toto v skutočnosti viedlo k zneužitiu idey práva 
a politiky, ktorá ultimatívne vytvára konsenzus medzi štátmi – konsenzus podmie-
nený  chvíľami  krátkodobými  záujmami  alebo manipulovaným  ideologickým  tla-
kom – jediným základom medzinárodných noriem . Horké plody tejto relativistickej 
logiky  sú  smutne  očividné: myslíme  si napríklad,  že  ľudské práva  sú  výsledkom 
určitých na seba zameraných životných štýlov, výsledkom nedostatku záujmu o eko-
nomické a sociálne potreby chudobnejších národov, výsledkom pohŕdania humani-
tárnym právom a selektívnej ochrany ľudských práv. Porovnaj BENEDIKT XVI.: 
Ad Primum Forum inter Institutiones Non-Publicas Catholicas . In AAS, 99 (2007), 
s. 1061-1062. [online]. [cit. 2014-02-19]. Dostupné na internete: http://www.vati-
can.va/archive/aas/documents/2007/dicembre%202007.pdf Slová Benedikta XVI. 
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kého základu sú ľudské práva ohrozené rôznymi spôsobmi: po prvé, ľud-
ské práva, ktoré sú závislé od pozitivistického prístupu k právu môžu byť 
podriadené záujmom štátu alebo politickej strany; po druhé, nezápadné 
národy niekedy odmietajú ľudské práva z dôvodu, že ich historický pô-
vod je vlastný západnému svetu; po tretie, bez objektívneho morálneho 
základu by mohli ľudské práva upadnúť do zlej povesti. Keď sú ľudské 
práva podriadené ideologickým záujmom založených na dôvodoch štátu 
alebo politickej strany, používané na ochranu určitých záujmov a privilé-
gií, manipulované ako reklamná zbraň bez ohľadu na individuálnu dôs-
tojnosť a spoločné dobro, môže skepticizmus ohľadom ľudských práv iba 
narastať. Skepticizmus ohľadom prirodzeného zákona a náboženskej viery 
je charakteristickou črtou moderny. Podľa názoru tohto autora prirodzené 
a teologické antropologické dimenzie ľudskej dôstojnosti ponúkajú pevný 
základ pre špecifický problém jazyka ľudských práv.195 

Mohlo by sa zdať, z dôvodu skutočnosti, že Katolícka cirkev je komunita 
postavená na viere, že prínos kánonického práva k diskusii o základoch 
ľudských práv by mohol byť čisto teologický. Toto pokušenie by mohlo 
byť podporené silným argumentom, ktorý bol uznávaný v prospech ná-
boženských hodnôt ako základu pre ľudské práva.196 Mať takéto pokuše-
nie by bolo podcenením role prirodzeného zákona, ako prvku metodológie 
kánonického práva. Kánonické právo predpokladá, že dôstojnosť človeka 
korešponduje s určitými antropologickými charakteristikami, ktoré sú 
univerzálne v ich pôsobnosti, bez výnimky platné a rovnaké pre každé-
ho.197 Antropologické charakteristiky sú konzistentné s viacerými prvka-
mi prirodzeného zákona.198 V Katolíckej cirkvi sa však objavujú aj názory, 
že prirodzený zákon nie je vhodným základom pre pôvod a odôvodnenie 

sú len potvrdením toho, čo presadzoval pápež Ján Pavol II. a to antropologický 
základ práva. Porovnaj Promluvy papeže Jana Pavla II. ke členům soudu Římské 
roty o tématice kánonu 1095 CIC. In Adnotatio Iurispredentiae, XV, roč. 2008. 
[online]. [cit. 2014-02-19]. Dostupné na internete: http://cic.biskupstvi.cz/soubory/
AI-MMVIII_449-452.pdf.
195 Porovnaj COUGHLIN, John J.: Law, Person, and Community, Philosophical, 
Theological, and Comparative Perspectives on Canon Law, s. 144-145. 
196 Porovnaj PERRY, Michael J.: The Idea of Human Rights. New York : Oxford 
University Press, 1998, s. 11-41. 
197 Porovnaj MacINTYRE, Alasdair: Intractable Moral Disagreements . In Intrac-
table Disputes about the Natural Law. Notre Dame : Notre Dame University Press, 
2009, s. 24. 
198 Napríklad: univerzálna ľudská povaha zdieľaná každou ľudskou bytosťou bez 
ohľadu na čas, miesto alebo okolnosti; schopnosti intelektu praktického rozumu 
oddaného nezaujatému hľadaniu pravdy; sloboda vôle konať pre dobro a potenciál 
v dôvere; sociálna povaha človeka, pre ktorého rozvoj je dôležitá participácia a so-
lidarita v komunitách; rešpekt k životu, slobode, majetku ostatných ľudí. Porovnaj 
COUGHLIN, John J.: Law, Person, and Community, Philosophical, Theological, 
and Comparative Perspectives on Canon Law, s. 146. 
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ľudských práv, za vhodnejší základ z dôvodu ekumenického pohľadu je 
považovaný teologický základ, teologická antropológia.199 Súhlasíme s ná-
zorom Coughlina, že koncepcia ľudských práv založená na prirodzenom 
zákone a na jeho základoch postavená antropologická perspektíva dôstoj-
nosti ľudskej osoby nezávislej od kresťanského zjavenia má väčší potenciál 
stierať náboženské rozdiely v pluralistickom kontexte súčasnej diskusie 
o ľudských právach. Zaiste kresťanom ostáva sloboda podopierať ich sna-
hy týkajúce sa ľudských práv plnosťou ich presvedčenia, ktoré je odvodené 
od viery. Akokoľvek, oddanosť ľudským právam nezávisí od viery a z tohto 
dôvodu argument prirodzeného zákona založený na praktickom rozume 
má potenciál všeobecnej príťažlivosti. V globálnom a pluralistickom kon-
texte súčasnej diskusie sa toto zdá byť nevyhnutnou charakteristikou ob-
jektívneho morálneho základu pre ľudské práva.200 Tento prístup si zrej-
me osvojili aj členovia Medzinárodnej teologickej komisie, ktorí upustili od 
argumentácie založenej na teológii a zjavení a odvolali sa na spoločnú ľud-
skú prirodzenosť, ako základ určitej univerzálnej etiky.201 Tento postoj je 
konzistentný aj so závermi II. vatikánskeho koncilu, podľa ktorých je po-
rozumenie medzi kresťanmi a nekresťanmi o obsahu ľudských práv možné 
na rozumovom základe, a preto ľudské práva možno uplatňovať voči jednej 
skupine alebo štátu bez ohľadu na ich svetonázorovú orientáciu.202

4.2 Základné ľudské práva v normách kánonického 
práva

Formálny zoznam práv nebol súčasťou CIC 1917. CIC 1983 však v dru-
hom titule, v druhej knihe, obsahuje sériu kánonov, ktoré sa často ozna-
čujú ako lex ecclesiae fundamentalis (základné právo Cirkvi). Základné 
právo Katolíckej cirkvi uznáva napríklad slobodu prejavu,203 slobodu 

199 Napríklad kardinál Kasper tvrdí: (...) my kresťania nemôžeme čeliť hrozbe ľud-
stvu iba volaním po minimálnom konsenze založenom na prirodzenom zákone. Mu-
síme odpovedať so všetkou tou konkrétnou plnosťou a koncentrovanou silou našej 
kresťanskej viery a mobilizovať všetky jej sily proti silám nespravodlivosti, násilia 
a smrti . KASPER, Walter: The Theological Foundation of Human Rights. In The 
Jurist, 148 (1990), s. 160. [online]. [cit. 2014-02-19]. Dostupné na internete: 
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/juristcu50&di-
v=11&id=&page= 
200 Porovnaj COUGHLIN, John J.: Law, Person, and Community, Philosophical, 
Theological, and Comparative Perspectives on Canon Law, s. 148-149. 
201 Porovnaj Medzinárodná teologická komisia: Hľadanie univerzálnej etiky: nový 
pohľad na prirodzený zákon. In Dokumenty Mezinárodní teologické komise věno-
vané morální teologii a etice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010, 
s. 153. 
202 Porovnaj HANUŠ, J.: Křesťanství a lidská práva, s. 38-39.
203 Kán. 212 § 3 CIC 1983: Podľa vzdelania, odbornosti a vážnosti, ktoré požíva-
jú, sami majú právo, ba niekedy aj povinnosť prejaviť posvätným pastierom svoju 
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výberu v náboženských otázkach,204 právo na zhromažďovanie,205 právo 
na výchovu detí,206 právo na slobodu bádania207 a právo na spravodlivý 
cirkevný proces.208 CIC 1983 však obsahuje aj práva, ktoré v ňom nie sú 
explicitne uvedené.209 Možno vyvodiť, že tento posun v pozitívnom práve 
Katolíckej cirkvi bol spôsobený výsledkami II. vatikánskeho koncilu,210 

mienku vo veciach, ktoré sa vzťahujú na dobro Cirkvi, a oboznámiť s ňou aj ostat-
ných veriacich pri neporušení celistvosti viery a mravov i úcty voči pastierom a so 
zreteľom na spoločný osoh a dôstojnosť osôb. 
204 Kán. 214 CIC 1983: Veriaci majú právo, aby vzdávali Bohu kult podľa predpi-
sov vlastného obradu, schváleného zákonnými pastiermi Cirkvi, a pridržiavali sa 
vlastnej formy duchovného života, zhodnej však s náukou Cirkvi. 
205 Kán. 215 CIC 1983: Veriaci majú právo slobodne zakladať a viesť združenia na 
ciele dobročinnej lásky alebo nábožnosti alebo na rozvíjanie kresťanského povolania 
vo svete a zhromažďovať sa, aby tieto ciele dosahovali spoločne. 
206 Kán. 217 CIC 1983: Veriaci, keďže sú krstom povolaní, aby viedli život zodpo-
vedajúci evanjeliovej náuke, majú právo na kresťanskú výchovu, ktorou majú byť 
riadne pripravovaní na dosiahnutie zrelosti ľudskej osoby a súčasne na spoznanie 
a prežívanie tajomstva spásy. Kán. 226 § 2 CIC 1983: Rodičia, keďže dali deťom 
život, majú veľmi vážnu povinnosť a právo ich vychovávať; preto v prvom rade kres-
ťanskí rodičia majú úlohu starať sa o kresťanskú výchovu detí podľa náuky, podá-
vanej Cirkvou .
207 Kán. 218 CIC 1983: Tí, ktorí sa venujú posvätným disciplínam, požívajú opráv-
nenú  slobodu bádania,  ako aj  rozvážneho prejavovania  svojej mienky  v  tých  ve-
ciach, v ktorých sú znalcami, pri zachovaní náležitej poslušnosti voči Magistériu 
Cirkvi . 
208 Kán. 221 § 1 CIC 1983: Veriacim prislúcha, aby si práva, ktoré v Cirkvi majú, zá-
konne vymáhali a obhajovali na kompetentnom cirkevnom fóre podľa normy práva. 
209 Napríklad právo na informácie zo strany predstavených cirkvi vo vzťahu k ve-
riacim možno odvodiť zo znenia kán. 1287 § 2 CIC 1983: O majetkoch, ktoré veriaci 
darujú Cirkvi,  správcovia majú  predkladať  veriacim  vyúčtovanie  podľa  noriem, 
ktoré má stanoviť partikulárne právo. Aj napriek skutočnosti, že CIC 1983 expli-
citne neustanovuje toto právo, z obsahového znenia citovaného kánonu ho možno 
identifikovať aj vzhľadom na jeho explicitné zakotvenie v dokumente II. vatikán-
skeho koncilu Inter mirifica  (Dekrét o spoločenských komunikačných prostried-
koch) konkrétne v článku 5 nazvanom Právo na informácie. Bližšie k právu na in-
formácie v Katolíckej cirkvi pozri: ČERBOVÁ, V.: Right to Information in Catholic 
Church. In Communication as a measure of protection and limitation of human 
rights . Information in relation to human rights . Bratislava : Univerzita Komenské-
ho v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, s. 76-83; CORIDEN, James: The rights of 
Catholics in the Church . Mahwah : Paulist press, 2007, s. 38-39. 
210 Napríklad Gaudium et spes, článok 27: Keď koncil vyvodzuje praktické dôsled-
ky  naliehavej  povahy,  kladie  dôraz  na  úctu  k  človeku:  teda  každý má  pokladať 
svojho blížneho, nikoho nevynímajúc,  za  svoje druhé  ja a predovšetkým má brať 
ohľad na jeho život a na prostriedky, ktoré sú nevyhnutné, aby ho žil dôstojne. Člá-
nok 41: Cirkev teda v sile evanjelia, ktoré jej bolo zverené, proklamuje ľudské práva 
a uznáva i veľmi si cení dynamizmus, s akým sa v našich časoch všade tieto práva 
uplatňujú. Gaudium et spes [online]. [cit. 2014-02-20]. Dostupné na internete: 
http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-
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ale aj formulovaním ľudských práv Organizáciou spojených národov, či 
Listinou práv v Ústave USA. O skutočnosti, že inšpiráciou zakotvenia ka-
talógu ľudských práv do CIC 1983 boli civilnoprávne kodifikácie, nepochy-
buje ani Antonín Hrdina, avšak za primárne pramenné zdroje považuje 
cirkevné dokumenty. Identifikuje, že v katalógu obsiahnutom v CIC 1983 
možno nájsť práva všeobecne nazvané ľudské (práva už vyššie spomenuté, 
ako aj petičné právo, právo na ochranu osobnosti, právo na slobodnú voľbu 
životného stavu atď.), ale aj práva špecifické pre kresťanov (právo na božie 
slovo, sviatosti). Sám uvádza, že zatiaľ čo prameňom prvej kategórie bol 
prirodzený zákon, práva špecifické pre kresťanov majú základ vo sviatosti 
krstu.211 

Mohlo by sa zdať, že základné ľudské práva obsiahnuté v CIC 1983 nie 
sú určené aj pre nekresťanov, pretože zákonodarca položil základný zo-
znam práv na úvod II. knihy Boží ľud CIC 1983 a nazval ho Práva a po-
vinnosti všetkých kresťanských veriacich.212 Uvedené však neodvracia od 
všeobecnosti individuálnych práv uznaných v CIC 1983, pretože ľudské 
práva sa primárne neodvodzujú z krstu, ale z dôstojnosti človeka ako ľud-
skej bytosti, čo vyplýva z prirodzeného zákona.213

-koncil/c/gaudium-et-spes 
Dignitatis humanae, článok 2: Všetci ľudia, v súlade so svojou dôstojnosťou, ako 
osoby obdarené rozumom a slobodnou vôľou – a teda osobne zodpovední – sú samou 
svojou prirodzenosťou pobádaní a zároveň mravne povinní hľadať pravdu, predo-
všetkým pravdu  týkajúcu  sa  náboženstva.  Sú  povinní  poznanú  pravdu  aj  prijať 
a celý  svoj  život usporiadať podľa  jej požiadaviek. Tejto povinnosti však nemôžu 
zadosťučiniť spôsobom, ktorý by zodpovedal ich prirodzenosti, ak nemajú psycho-
logickú slobodu a ak nie sú zároveň chránení pred vonkajším donucovaním. Právo 
na  náboženskú  slobodu  sa  nezakladá  na  subjektívnej  osobnej  dispozícii,  ale má 
základ v samej ľudskej prirodzenosti. Preto právo na ochranu pred vonkajším do-
nucovaním nezaniká ani u  tých,  ktorí nerobia  zadosť  povinnosti hľadať a prijať 
pravdu; a neslobodno zamedzovať uplatňovanie tohto práva, pokiaľ sa zachováva 
spravodlivý verejný poriadok . Dignitatis humanae [online]. [cit. 2014-02-20]. Do-
stupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/
druhy-vatikansky-koncil/c/dignitatis-humanae. 
211 Porovnaj HRDINA, Antonín Ignác: Základní práva člověka a křesťana v práv-
ním řádu katolické církve. In Křesťanství a lidská práva. Brno : Centrum pro stu-
dium demokracie a kultury, 2002, s. 76-77. 
212 Kán. 204 § 1 CIC 1983 určuje, kto sú to veriaci: Veriaci sú tí, ktorí ako krstom 
včlenení do Kristovho tela sú ustanovení za Boží ľud, a tým, že sa svojím spôsobom 
stali účastní na Kristovej kňazskej, prorockej a kráľovskej úlohe, sú podľa svojho 
vlastného postavenia povolaní uskutočňovať poslanie, ktoré Boh zveril Cirkvi, aby 
ho plnila vo svete . Nasledujúci kánon, kán. 205 CIC 1983 uznáva kresťanských 
veriacich ako tých, ktorí sú v plnom spoločenstve katolíckej cirkvi cez zväzky vyzna-
nia viery, sviatostí a cirkevného riadenia. Prvý kánon CIC 1983 určuje, že Kánony 
tohto Kódexu sa vzťahujú iba na latinskú cirkev. 
213 Porovnaj COUGHLIN, John J.: Law, Person, and Community, Philosophical, 
Theological, and Comparative Perspectives on Canon Law, s. 142-1436 a HRDI-
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Na základe prezentovaného si dovoľujeme opätovne uviesť, že prirodze-
ný zákon aj v oblasti ľudských práv pôsobil ako hybná sila a prameň ich 
zakotvenia to pozitívneho práva.

4.3 Prirodzenoprávne aspekty epikie - kánonickej 
umiernenosti

4.3.1 Korene kánonickej umiernenosti

Francúzsky slovník kánonického práva ponúka rôzne variácie defino-
vania kánonickej umiernenosti, napríklad: ...  kánonická  umiernenosť  je 
nadradená  spravodlivosť  pozitívnemu  právu,  ktorá  v  prospech  všeobec-
ného alebo partikulárneho dobra zmierňuje tvrdosť práva.214 Vo všeobec-
nosti kánonická umiernenosť zahŕňa aplikáciu objektívnej spravodlivosti 
na konkrétny prípad. Právna umiernenosť  vzniká  z dôvodu všeobecnosti 
pravidiel spoločnosti, ktoré sú ukladané jej členom na zabezpečenie spoloč-
ného dobra a nastolenie spravodlivosti, aby bolo možné subsumovať pod 
ne všetky jednotlivé prípady. Spravodlivosť (justitia) je ideál a kánonická 
umiernenosť (aequitas) slúži ako prostriedok pre realizáciu ideálu v pra-
xi. Kánonická umiernenosť (aequitas) je relatívna myšlienka, ktorá počí-
ta s vyšším princípom spravodlivosti alebo moderovaním práva pri jeho 
aplikácii. Kánonisti niekedy rozlišujú kánonickú umiernenosť(aequitas) 
a epikiu (έπείκεια) na pozadí, že epikia sa týka interného fóra a kánonická 
umiernenosť sa realizuje v externom fóre.215

Stredoveká právna učenosť v 11. a 12. storočí umožnila rozvinúť jed-
noznačnú, jasnú myšlienku kánonickej umiernenosti. Rané kresťanstvo 
a stredoveká kanonistika bola značne ovplyvnená rímskym právom.216 Na 

NA, Antonín Ignác: Základní práva člověka a křesťana v právním řádu katolické 
církve, s. 77-79. 
214 LEFEBVRE, Charles: Equité. In Dictionnaire  De  Droit  Canonique V. Pa-
ris : Letouzey et Ane, 1953, s. 364-365. Zdroj: COUGHLIN, John J.: Law, Person, 
and Community, Philosophical, Theological, and Comparative Perspectives on Ca-
non Law, s. 102-103. 
215 COUGHLIN, John J.: Law, Person, and Community, Philosophical, Theologi-
cal, and Comparative Perspectives on Canon Law, s. 102-103. Autor cituje: Char-
les: Equité. In Dictionnaire De Droit Canonique V., s. 364-365.
216 Napríklad sv. Izidor zo Sevilly (560 – 636) podáva nasledujúcu definíciu pri-
rodzeného práva: Prirodzené právo je vlastné všetkým ľuďom, pretože je všade prí-
tomné a vychádza z prírodných inštinktov, nie z predpisov, ako napríklad spojenie 
muža a ženy, nástupníctvo a vzdelávanie detí,  spoločné vlastníctvo všetkých vecí 
a rovnaká sloboda všetkých ľudí, akvizícia tých vecí, ktoré si berieme z nebies, zeme 
a mora, a tiež, reštitúcia vkladu, alebo vklad peňazí a odrazenie násilia silou. Pre-
tože toto, alebo ak by bolo ešte niečo podobné, nie je nikdy nespravodlivé, ale pova-
žujeme to za prirodzené a slušné. GRATIAN: The Treatise on Laws. Decretum DD. 
1-20 with the Ordinary Gloss. THOMPSON, A. – GORDLEY, J. (transl). Washin-
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pozadí Celsovho výroku ius est ars boni et aequi (právo je umenie dobra 
a spravodlivosti)217 stredovekí kánonisti doplnili znovuobjavené rímske 
právo o novú metodológiu vybratých biblických textov, kánonov všeobec-
ných a partikulárnych koncilov, dekrétov pápežov, pravidiel obsiahnutých 
pre rozličných kajúcnikov a iných zdrojov týkajúcich sa niektorých aspek-
tov cirkevného práva.218 Na základe Etymológií sv. Izidora, Graciánov 
dekrét posúva na rovnakú úroveň kánonickú umiernenosť spolu s praktic-
kou rozumnosťou prirodzeného zákona: Prirodzený zákon je to, čo je spo-
ločné všetkým národom, v skutočnosti prirodzený zákon pochádza z uni-
verzálnych inštinktov ľudskej osoby a nie z nejakého zákona. Príkladom je 
spoločenstvo muža a ženy, právo na potomstvo a výchovu detí (...), sloboda 
držať a nadobúdať tie veci, ktorú sú na nebi, zemi a v mori; disponovať ale-
bo vrátiť peniaze, ktoré boli niekomu odovzdané a tvrdo odporovať násiliu 
(...) pre tieto všetky veci platí, že nie sú nikdy nespravodlivé, ani nič im po-
dobné nie je nespravodlivé. Sú považované za prirodzené a spravodlivé.219 
Identifikácia „prirodzenosti a spravodlivosti“ s „univerzálnymi inštinktmi 
ľudskej osoby“ poukazuje na antropologický predpoklad univerzálnej ľud-
skej prirodzenosti, z ktorej sú odvodené fundamentálne normatívne princí-
py morálneho správania sa prostredníctvom použitia rozumu.220 

Henrich de Segusio nazývaný Hostiensis221 rozvinul na základe Graciá-
novho Dekrétu myšlienky o kánonickej umiernenosti a tvrdil, že autentická 

gton D. C. : The Catholic University of America Press, 1993, s. 6-7. Prezentovaná 
definícia je prevzatá od rímskeho právnika Ulpiána, ktorý charakterizoval priro-
dzené právo ako to, čo príroda naučila všetky živočíchy: lebo toto právo nie je cha-
rakteristické pre ľudský rod, ale je spoločné pre všetky živočíchy, ktoré žijú na zemi 
i v mori a aj pre vtáky. Odtiaľ pochádza spojenie muža a ženy, ktoré my nazývame 
manželstvom, tak isto plodenie a výchova detí. Vidíme totiž, že aj ostatné živočíchy, 
ba aj divé zvery sú podľa tohto zákona odstupňované. Just Inst 1, 2. Rovnako tak 
Gracián inšpirovaný legislatívnou technikou Justiniánskych Digest, venuje úvod 
svojho Dekrétu (Graciánov dekrét) prirodzenému právu. Porovnaj: GRATIAN: The 
Treatise on Laws. Decretum DD. 1-20 with the Ordinary Gloss, s. 3. 
217 Ulp. D. 1,1,1.
218 Napríklad práca Burcharda, biskupa z Wormsu s názvom: Decretorum, Libri 
Viginti . Dostupné na: http://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/10001025,_Bur 
chardus_Wortatiensis_Episcopus,_Decretorum_Libri_Viginti,_MLT.pdf. Alebo prá-
ca biskupa Iva z Chartres. Jeho dielo rozpracováva ROLKER, Christof: Canon Law 
and the Letters of Ivo of Chartres. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 
219 BARNEY, Stephen – LEWIS, J. W. – BEACH, J. A. – BERGHOF, Oliver 
(trans.): The Etymologies of Isidore od Seville . Cambridge : Cambridge University 
Press, 2006, s. 117; porovnaj Dist. 1, c. 7 (Decretum Gratiani), Emendatum Et 
Notationibus Illustratum, 1855, s. 31; GRATIAN: The Treatise on Laws. Decretum 
DD. 1-20 with the Ordinary Gloss, s. 7. 
220 Porovnaj COUGHLIN, John J.: Law, Person, and Community, Philosophical, 
Theological, and Comparative Perspectives on Canon Law, s. 106. 
221 Henrich de Segusio nazývaný Hostiensis bol známy taliansky kánonista 13. 
storočia.
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spravodlivosť musí obsahovať evanjeliovú lásku. Hostiensis definuje káno-
nickú umiernenosť ako spravodlivosť zmiernenú milosťou.222 Ďalej vo svo-
jom diele Summa Aurea predstavuje kánonickú umiernenosť ako kritiku 
zákonodarnej, súdnej a výkonnej funkcii kánonického práva.223 Slovami 
Stephana Kuttnera stredovekí kánonisti harmonizovali protiklady práva 
a milosti a rozvinuli ideu kánonickej umiernenosti, ktorá bola preniknutá 
ich analytickým myslením a individuálnym riešením prípadov.“224 
Svätý Tomáš, ako bolo už vyššie naznačené, používal grécke slovo έπείκεια 

(epieikeia) a latinské slovo aequitas ako synonymá.225 Tomášovo chápanie 
kánonickej umiernenosti má nasledujúce rysy. Kánonickú umiernenosť 
chápe ako interpretačné pravidlo pozitívneho zákona, prípadne, ak je to 
potrebné, ako jeho korektúru,226 pričom ju odvodzuje od spoločného dobra, 
nie od dobra jednotlivca. Nie všetci komentátori však s týmto úsudkom sú-
hlasia.227 Ďalej sv. Tomáš uvádza, že interpretácia užitočnosti zákona pri-
náleží len zákonodarcovi, okrem prípadov vážneho nebezpečenstva, vážnej 
potreby, ktoré neznesú odklad, pretože vážna potreba nepodlieha záko-
nu.228 Svätý Tomáš tiež argumentuje, že všetky rozumné systémy pozitív-

222 Porovnaj COUGHLIN, John J.: Law, Person, and Community, Philosophical, 
Theological, and Comparative Perspectives on Canon Law, s. 107. 
223 HOSTIENSIS: Summa Aurea. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné na: http://
works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=david_freidenreich. 
224 Porovnaj KUTTNER, Stephan: Harmony from Dissonance: An Interpretation of 
Medieval Canon Law. Latrobe, PA : Archabbey Press, 1960, s. 50. 
225 Summa Theologiae, II-II, 120, 1: Epieikeia,  quae  apud nos dicitur  aequitas. 
Preklad: Epikia, ktorá sa u nás nazýva spravodlivosť (rovnosť). 
226 Summa Theologiae, II-II, 120, 1: Sicut lex instituit quod deposita reddantur, 
quia hoc ut in pluribus iustum est, contingit tamen aliquando esse nocivum, puta 
si furiosus deposuit gladium et eum reposcat dum est in furia, vel si aliquis repo-
scat depositum ad patriae impugnationem . In his ergo et similibus casibus malum 
esset  sequi  legem positam, bonum autem est,  praetermissis  verbis  legis,  sequi  id 
quod poscit iustitiae ratio et communis utilitas. Et ad hoc ordinatur epieikeia, quae 
apud nos dicitur aequitas. Unde patet quod epieikeia est virtus. Preklad: Ak zákon 
nariaďuje, aby úschova bola vrátená, pretože to je väčšinou spravodlivé; stáva sa 
však niekedy škodlivým, napríklad keď zúrivec uschoval meč a požaduje ho, keď 
je v zúrivosti alebo keď niekto požaduje úschovu na boj proti vlasti. Vtedy v týchto 
a podobných prípadoch je zlé zachovávať daný zákon, dobré je opomenutím slov zá-
kona zachovať to, čo žiadala povaha spravodlivosti a všeobecného dobra. A k tomu 
je zriadená epikia, ktorá sa u nás nazýva spravodlivosť (rovnosť). Na základe uve-
deného je preto epikia cnosťou. 
227 COUGHLIN, John J.: Law, Person, and Community, Philosophical, Theologi-
cal, and Comparative Perspectives on Canon Law, s. 110. 
228 Summa Theologiae I-II, 96,6: Sed tamen hoc est considerandum, quod si ob-
servatio legis secundum verba non habeat subitum periculum, cui oportet statim 
occurri,  non pertinet  ad quemlibet ut  interpretetur  quid  sit  utile  civitati  et  quid 
inutile, sed hoc solum pertinet ad principes, qui propter huiusmodi casus habent 
auctoritatem in legibus dispensandi . Si vero sit subitum periculum, non patiens 
tantam moram ut ad superiorem recurri possit, ipsa necessitas dispensationem ha-
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neho práva obsahujú explicitne alebo aspoň implicitne normy prirodzené-
ho zákona, ako aj množstvo elementov z neho odvodených.229 Vyvodzuje, 
že úkony kánonickej umiernenosti (epikie) nie sú právne, ale zároveň od-
povedá, že nie je možné rušiť zákony v každom jednotlivom prípade. Podľa 
neho, ak nie je možné v konkrétnom prípade nasledovať zákon, človek má 
nasledovať to, čo diktuje spravodlivosť a všeobecné dobro.230 

Stredovekí myslitelia vyvinuli kánonickú umiernenosť ako formu práv-
nej analýzy, ktorá sa pokúša integrovať transcendentné s historickým. 
Táto forma analýzy sa v kánonickom práve vyvinula spôsobom konzistent-
ným s kresťanským chápaním človeka. Kresťanská antropológia obdarila 
rímsku ideu spravodlivosti tromi zreteľnými charakteristikami: stredove-
kí kánonisti transformovali klasickú ideu prirodzeného zákona tak, aby 
reflektovala kresťanské chápanie človeka.231 Hostiensis propagoval spra-
vodlivosť obsiahnutú evanjelickou láskou, súcitom a milosťou. Snažil sa 
zmieriť teológiu s prirodzeným zákonom. Kánonická umiernenosť obsaho-
vala nielen prirodzenú spravodlivosť, ale tiež lásku, súcit a milosť, ktoré 
dokonale stvárňuje osoba Ježiša Krista. Stredovekí kánonisti znovu získa-
li justiniánsky korpus práva a obdarovali ho dynamickou kvalitou, ktorá 
sprostredkovala v spoločnosti nový zmysel pre poriadok a spravodlivosť. 
Podobnú úlohu, ktorú plnili praetor urbanus a praetor peregrinus v inová-
cii rímskeho práva, požadovala stredoveká spravodlivosť: aby zákonodarca 

bet annexam, quia necessitas non subditur legi. Preklad: Je potrebné zvážiť, že keď 
zachovávanie slov zákona nespôsobuje náhle nebezpečenstvo, ktorému by bolo po-
trebné čeliť, neprináleží komukoľvek, aby vykladal, čo je pre obec užitočné a čo nie, 
pretože to prináleží len vládcovi, ktorý pre takéto prípady má moc odpúšťať. Ak však 
existuje náhle nebezpečenstvo, nestrpiace odklad, aby bolo možné opýtať sa vládcu, 
toto náhle nebezpečenstvo obsahuje odpustenie, pretože náhlu potrebu zákon neza-
väzuje.
229 Summa Theologiae, I-II, 95,2: Unde omnis lex humanitus posita intantum ha-
bet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo, a lege 
naturali  discordet,  iam  non  erit  lex  sed  legis  corruptio.  Sed  sciendum  est  quod 
a lege naturali dupliciter potest aliquid derivari, uno modo, sicut conclusiones ex 
principiis; alio modo, sicut determinationes quaedam aliquorum communium. Pre-
klad: Pretože každý zákon ustanovený ľuďmi má toľko z pojmu zákona, koľko sa 
odvodzuje z prirodzeného zákona. Ak v niečom nesúhlasí s prirodzeným zákonom, 
už nebude  zákonom, ale  jeho porušením. Musí  sa však vedieť,  že  z prirodzeného 
zákona môže niečo plynúť dvojmo: jednak ako závery zo zásad; jednak ako nejaké 
určenie zo všeobecného. 
230 Porovnaj NEMEC, M.: Bona fides a epikia v kánonickom práve, s. 50. 
231 V kontraste k starovekej perspektíve, kresťanské chápanie postulovalo dok-
trínu ľudskej slobody, v ktorej je ľudská existencia historicky podmienená. Svätý 
Tomáš tvrdil, že pomocou používania správneho rozumu a obzvlášť, ak je osviete-
ný milosťou, sústava univerzálnych a transcendentných morálnych princípov je 
dostupná každej ľudskej bytosti. Tento pohľad má antropologický základ, pretože 
prirodzený zákon sa chápal ako napísaný ľudským srdcom.
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a sudcovia mali vedomie histórie, ktoré umožňovalo adaptáciu na zmeny 
sociálnej reality pre spoločné dobro.232

4.3.2  Kánonická umiernenosť v pozitívnom práve 
katolíckej cirkvi

Vyjadrenie umiernenosti sa v CIC 1917 objavilo celkovo šesťkrát.233 
V CIC 1983 sa objavilo sedemkrát.234 Oba kódexy rozlišujú umiernenosť, 
prirodzenú umiernenosť a kánonickú umiernenosť. Predpokladáme, že zá-
konodarca si nevybral tieto termíny svojvoľne, ale pre každý zamýšľa ur-
čitý význam. V zmysle vyššie uvedeného kánonická umiernenosť zahŕňa 
charakteristiky prirodzenej spravodlivosti, evanjeliového súcitu a histo-
rického vedomia. Napríklad kán. 271 § 3 CIC 1983235 zabezpečuje, aby bis-
kup dodržiaval zmluvné dohody, pričom táto povinnosť má byť limitovaná 
v rámci prirodzenej umiernenosti. Kán. 221 § 2 CIC 1983236 vyžaduje od 
sudcu, aby konal s právnou umiernenosťou, teda, že sa u sudcu predpokla-
dá zmysel pre základnú férovosť a spravodlivosť. Pritom je potrebné pri-
znať, že tieto termíny nemajú presnú či precíznu definíciu. Bolo by veľmi 
ťažké vysvetliť presný rozdiel medzi umiernenosťou a prirodzenou umier-
nenosťou. V kánonoch CIC 1983 sa objavujú kombinácie termínov. V kán. 
1148 § 3 CIC 1983237 sa termín spravodlivosti spája s kresťanskou láskou 
a prirodzenou slušnosťou. Zdá sa, že uvedené kombinácie termínov majú 
rovnaký obsahový význam ako kánonická umiernenosť, pretože predpis 
sa týka polygamného manželského zväzku muža, ktorý sa nechá pokrstiť, 

232 Porovnaj COUGHLIN, John J.: Law, Person, and Community, Philosophical, 
Theological, and Comparative Perspectives on Canon Law, s. 113-114. 
233 Kán. 20 CIC 1917 používa pojem aequitas canonica, kán. 144 naturalis aequi-
tas, kán 192 § 3 naturalis aequitas, kán. 643 § 2 naturalis aequitas, kán. 1455 bod 
2 aequitas, kán. 1833 bod 2 aequitas.
234 Kán. 19 CIC 1983 používa pojem aequitas  canonica, kán. 221 § 2: aequitas, 
kán. 271 § 3: naturali aequitas, kán. 686 § 3: aequitas et caritas, kán. 702 § 2: aequ-
itas et evangelica caritas, kán. 1148 § 3: iustitia, christianana caritas et naturalis 
aequitas a kán. 1752: aequitas canonica. 
235 Kán. 271 § 3 CIC 1983: Klerika,  ktorý  zákonne prešiel do  inej  partikulárnej 
cirkvi a zostáva inkardinovaný vo vlastnej cirkvi, vlastný biskup môže z oprávne-
ného dôvodu odvolať, len keď sa dodržia dohody uzavreté s druhým biskupom aj 
prirodzená právna miernosť;  rovnako pri  zachovaní  tých  istých podmienok môže 
diecézny biskup druhej partikulárnej cirkvi takému klerikovi z oprávneného dôvo-
du odoprieť povolenie na ďalší pobyt na svojom území. 
236 Kán. 221 § 2 CIC 1983: Veriaci majú taktiež právo, aby v prípade, že ich kompe-
tentná vrchnosť predvoláva na súdne konanie, boli súdení pri zachovaní predpisov 
práva, ktoré treba uplatňovať s právnou miernosťou. 
237 Kán 1148 § 3 CIC 1983: Miestny ordinár, majúc pred očami mravné, sociálne 
a ekonomické podmienky miesta a osôb, má sa postarať, aby bolo dostačujúco po-
starané o potreby prvej manželky a ostatných prepustených manželiek podľa noriem 
spravodlivosti, kresťanskej lásky a prirodzenej slušnosti.
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pričom po krste muž môže mať len jednu manželku. Lokálnym zvykom 
je zabezpečiť, aby pokrstený muž poskytol podporu tzv. opustenej žene. 
V kán. 686 § 3 CIC 1983238 sa termín právnej umiernenosti spája s lás-
kou ako podmienkou, pri ktorej môže byť rehoľník prepustený z kláštora. 
Výsledok je rovnaký ako za aplikácie kánonickej umiernenosti. Pravidlo 
rovnakej povahy obsahuje kán. 702 bod 2 CIC 1983,239 ktorý požaduje, 
aby právna umiernenosť a evanjeliová láska voči blížnemu boli rehoľami 
vnímané tak, aby odchádzajúcim alebo prepusteným členom bola poskyt-
nutá finančná pomoc, hoci do rehole vstúpili bez nároku na odmenu. Ďal-
šie dva kánony požadujú právnu umiernenosť v administratívnoprávnych 
procesoch cirkvi. Kánon 1752 CIC 1983240 požaduje, aby sa pri každom 
prekladaní farárov dbalo na kánonickú miernosť. Kánon 271 § 3 CIC 1983 
ustanovuje oprávnenie diecézneho biskupa povolať späť jedného zo svojich 
kňazov slúžiacich v inom kostole pri dodržaní dohôd a prirodzenej právnej 
miernosti. 

Pravdepodobne najsignifikantnejšou úlohou kánonickej umiernenosti je 
vypĺňanie medzery v práve. Kánon 19 CIC 1983241 potvrdzuje, že v prípa-
de, kde zákon je v nejakej otázke nedostatočný, kánonická umiernenosť 
slúži ako výplň tejto trhliny. V oboch kodifikáciách minulého storočia sa 
kánonická umiernenosť uvádza medzi rôznymi inými podpornými fak-
tormi, zahŕňajúc zákony prijaté za podobných okolností, jurisprudenciu 
a prax Rímskej kúrie a rešpektovanie názorov učencov. Kánon určuje aj 
negatívne vymedzenie kánonickej umiernenosti, a to skutočnosť, že sa 
nepoužíva v trestných záležitostiach. Existujú minimálne dva dôvody na 
zakotvenie tejto výnimky. Šiesta kniha CIC 1983 predpokladá uloženie 
trestu ako posledné opatrenie po tom, čo všetky ostatné pastoračné a práv-
ne možnosti boli vyčerpané. Takáto príležitosť obvykle volá po prísnej 
a striktnej spravodlivosti. Zároveň CIC 1983 požaduje, aby boli uklada-
né tresty predpísané zákonom. Zároveň možno uzavrieť, že vylúčenie ká-
nonickej umiernenosti ako podpornej normy pre trestné veci neeliminuje 

238 Kán. 686 § 3 CIC 1983: Na žiadosť najvyššieho predstaveného so súhlasom jeho 
rady exklaustráciu môže členovi inštitútu pápežského práva z vážnych dôvodov ulo-
žiť Svätá stolica alebo členovi inštitútu diecézneho práva diecézny biskup pri zacho-
vaní právnej miernosti a lásky . 
239 Kán. 702 bod 2 CIC 1983: Inštitút má však zachovať právnu miernosť a evanje-
liovú lásku voči členovi, ktorý sa od neho odlučuje. 
240 Kán. 1752 CIC 1983: V kauzách prekladania sa majú uplatniť predpisy kán. 
1747,  pričom  treba  zachovať  kánonickú miernosť  a mať  pred  očami  spásu  duší, 
ktorá musí byť v Cirkvi vždy najvyšším zákonom. 
241 Kán. 19 CIC 1983: Ak o nejakej veci chýba výslovný predpis univerzálneho alebo 
partikulárneho zákona alebo zvyk, kauzu, ak nie  je  trestná,  treba rozriešiť s pri-
hliadnutím na zákony, vydané v podobných prípadoch, na všeobecné zásady práva, 
uplatňované s kánonickou miernosťou, na právnu vedu a prax Rímskej kúrie, na 
spoločnú  a  stálu mienku  odborníkov. Rovnaký text obsahoval aj kánon 20 CIC 
1917.
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spravodlivosť, zľutovanie a súcit, pretože cieľom kánonického trestného 
práva nie je trestať, ale ochraňovať integritu komunity veriacich a urgovať 
vinníka, aby sa zmenil.242

Zakotvenie kánonickej umiernenosti ako podporného zdroja na naplne-
nie právnej trhliny nenaznačuje, že by mala slúžiť ako všeobecná norma 
pre interpretáciu všetkých zákonov. Ani kán. 17 CIC 1983,243 ktorý sa za-
oberá pravidlami interpretácie práva, nespomína kánonickú umiernenosť. 
Súčasne tento kánon rozoznáva úmysel zákonodarcu ako platný zdroj pre 
interpretáciu práva. Určite je správne domnievať sa, že tradícia auten-
tickej kánonickej umiernenosti sa zhoduje s úmyslom najvyššieho záko-
nodarcu. Možno vyvodiť, že v CIC 1983 existuje napätie medzi faktom, 
že najvyšší zákonodarca opomenul identifikáciu kánonickej umiernenosti 
ako zdroja pre interpretáciu zákona a faktom, že kánonická umiernenosť 
musí byť vyslovená, aby tvorila aspekt úmyslu zákonodarcu. Podľa nášho 
názoru, je správne domnievať sa, že zákonodarca zamýšľa interpretáciu 
zákona v súlade s požiadavkami prirodzenej spravodlivosti, evanjelickej 
lásky a historického uvedomenia si tradície, ktoré boli spomenuté ako 
predstavujúce autentickú kánonickú umiernenosť.244

Ako už bolo vyššie naznačené, idea kánonickej umiernenosti sa vyvinula 
na základoch rímskoprávneho chápania prirodzeného zákona. Stredovekí 
kánonisti ideu prirodzeného zákona spoločného všetkým národom oboha-
tili o spravodlivosť v spojení s milosťou a evanjeliovou láskou. Úloha ká-
nonickej umiernenosti je o to silnejšia, že je explicitne vyjadrená v pozitív-
nom práve Katolíckej cirkvi a adresáti právnych noriem majú na jej apli-
káciu právny nárok. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tento inštitút je 
založený čisto na teologických základoch. Podľa nášho názoru však v sebe 
nesie znaky morálnych požiadaviek kladených na právo, a preto hybnou 
silou jeho rozvoja a pozitívnoprávneho vyjadrenia v normách Katolíckej 
cirkvi je prirodzený zákon.

242 Porovnaj COUGHLIN, John J.: Law, Person, and Community, Philosophical, 
Theological, and Comparative Perspectives on Canon Law, s. 117.
243 Kán. 17 CIC 1983: Cirkevné  zákony  treba  chápať  podľa  vlastného  významu 
slov, aký majú v texte a v kontexte . Ak význam zostal pochybný a nejasný, treba 
prihliadať na paralelné miesta, ak také sú, na cieľ a okolnosti zákona a na úmysel 
zákonodarcu . 
244 Porovnaj COUGHLIN, John J.: Law, Person, and Community, Philosophical, 
Theological, and Comparative Perspectives on Canon Law, s. 117. 
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V. kapitola

IMPOTENCIA – MANŽELSKÁ 
PREKÁŽKA PRIRODZENÉHO PRÁVA 

V KÁNONICKOPRÁVNEJ ÚPRAVE

5 .1 Úvod

Koncept sexuálnej impotencie – a to nielen ako manželskej prekáž-
ky – prešiel v práve katolíckej cirkvi dlhým vývojom. Ako súčasť ďalšej 
(súvisiacej) koncepcie, ktorá sa aj v súčasnosti vyjadruje spojením ius in 
corpus a ktorá sa považuje za esenciálny konštitučný prvok pri vyjadrova-
ní manželského súhlasu. Súčasné chápanie významu pojmu impotencia 
sa formovalo dlhé storočia a tento proces nebol priamočiary.245 Kánonic-
koprávna teória a doktrína musela v priebehu tohto vývoja reflektovať po-
znatky predovšetkým lekárskej vedy, aby ich ako vedecký základ mohla 
použiť na predloženie stanoviska, že východiskom právnej úpravy bude 
biologický koncept impotencie.246 S týmto záverom potom súvisí logicky 
ďalší, že biologický stav – napriek tomu, že môže byť dôsledkom rôznych 
situácií – patrí svojou povahou do oblasti práva božieho prirodzeného. 

V doktríne a v právnej úprave katolíckej cirkvi je treba vidieť okrem 
písaných prameňov aj neustálu prítomnosť a vplyv Tradície, a to aj s ohľa-
dom na právo. Aj v cirkevnej Tradícii sa totiž nachádzajú normy prirodze-
ného práva, ktorého pôvodcom je Boh.247 Najvýraznejšie nám o tom hovorí 
samotné Sväté Písmo:
Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch, ho-

vorí Pán: Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca; a bu-
dem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.248

245 Porovnaj BAJADA, Joseph: Sexual Impotence: The Contribution of Paolo Zac-
chia, 1584-1659. Roma : Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1988, s. 13. 
246 Porovnaj BAJADA, Joseph: Sexual Impotence: The Contribution of Paolo Zac-
chia, 1584-1659, s. 14. 
247 Porovnaj VLADÁR, Vojtech: Hodnota tradície v kánonickom práve. In Studia 
theologica, 15, č. 3/2013, Olomouc : Univerzita Palackého, 2013, s. 51.
248 List Hebrejom 8,10.
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5.2 Vývoj doktrinálno-právneho pohľadu na problém 
impotencie

5.2.1 Impotencia v rímskom práve

Problémom impotencie s ohľadom na manželskoprávne vzťahy sa zaobe-
ralo už aj rímske právo. Nedefinovalo v zásade jednotlivé stavy, ktoré sa 
týkajú impotencie,249 zameralo sa predovšetkým na analýzu impotencie 
ako situácie zahrňujúcej viaceré možné stavy, s ktorými právnici spájali 
isté konzekvencie. A v tomto zmysle, z praktických dôvodov, riešilo určité 
situácie, v ktorých išlo o osoby neplodné z akéhokoľvek dôvodu (spadones) 
alebo tých, ktorí patria medzi kastrátov (castratus, eunuchus) ako špecific-
kej kategórie spadones, prípadne sa vyjadrovali o sterilite (sterilitas) alebo 
neschopnosti splodiť deti.

Názory rímskych právnikov môžeme nájsť napíklad. v Gaiových Inštitú-
ciach (1,103 a 1,196)250 a v Digestách sú napríklad prameňmi najmä frag-
menty pochádzajúce od Ulpiána – D. 23,3,39,1251 a D. 28,2,6 pr.252 V uve-
denom prvom fragmente z Digest je prostredníctvom otázky platnosti vena 
vyjadrené, že, ak dal veno ten, kto je absolútne vykastrovaný, nevznikne 
veno, a teda ani manželstvo, čo však neplatí pre toho, kto je (len) neplodný 

249 Ulpián v D. 50,16,128 predsa len sa pokúsil bližšie vymedziť (aj keď nie úplne 
jasne), kto je spadó (eunuch): Spadonum generalis appellatio est: quo nomine tam 
hi,  qui natura  spadones  sunt,  item  thlibiae  thlasiae,  sed  et  si  quod aliud genus 
spadonum est, continentur . (Preklad: Pojem spadó má všeobecnú povahu; rozumie-
me ním tých, čo sú od prírody neschopní styku, ďalej tých, ktorých tak spravili iní 
a akýkoľvek iný druh neschopných.)
250 Gai. Inst. 1,103: Illud vero utriusque adoptionis commune est, quod et hi, qui 
generare  non  possunt,  quales  sunt  spadones,  adoptare  possunt. (Preklad: Oba 
druhy adopcie majú spoločné to, že adoptovať môžu i tí, ktorí nemôžu plodiť deti, 
ako napríklad neschopní.).
251 Ulp. D. 23,3,39,1: Si spadoni mulier nupserit, distinguendum arbitror, castra-
tus fuerit necne, ut in castrato dicas dotem non esse: in eo qui castratus non est, 
quia  est matrimonium,  et dos  et dotis actio  est.  (Preklad: Ak  si  žena  zobrala  za 
manžela neplodného, myslím, že je treba rozlíšiť, či bol úplne vykastrovaný alebo 
nie; pretože ak bol absolútne vykastrovaný, môžeš povedať, že veno neexistuje; ale ak 
nebol vykastrovaný, z dôvodu, že manželstvo existuje, je veno platné a je tu žaloba 
na jeho vrátenie .)
252 Ulp. D. 28,2,6 pr.: Sed est quaesitum, an is, qui generare facile non possit, po-
stumum heredem facere possit, et scribit Cassius et Iavolenus posse: nam et uxorem 
ducere et adoptare potest: spadonem quoque posse postumum heredem scribere et 
Labeo et Cassius scribunt: quoniam nec aetas nec sterilitas ei rei impedimento est.. 
(Preklad: Vzniká otázka, či muž nie je schopný plodiť môže ustanoviť postupa za de-
diča. Cassius a Javolenus vravia, že môže, keďže môže uzavrieť manželstvo a adop-
tovať deti. Labeo a Cassius ustanovujú, že kto je prechodne neschopný takisto môže 
ustanoviť postuma za dediča, pretože v tejto situácii vek ani sterilita sa nepovažujú 
za prekážky.)
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(spadó). Podobne v druhom fragmente (D. 28,2,6 pr.) uvádza Ulpián, že 
impotencia, chápaná ako neschopnosť plodiť deti (qui generare facile non 
possit . . ., t. j. impotentia generandi) z dôvodu veku (aetas) alebo sterility 
(sterilitas) nebránila nielen uzavrieť manželstvo, ale dokonca ani ustano-
viť postuma ako dediča. To však nemohol urobiť ten, kto bol impotentný 
v dôsledku kastrácie (castratus) a preto nebol schopný uskutočniť pohlav-
ný styk a preto ani nemôže uzavrieť manželstvo.253

McGrath, s odvolaním sa na fragment z Justiniánskych inštitúcií uvá-
dza,254 že rozdiel v ponímaní neschopných – spadones (qui generare facile 
non potest) a vykastrovaných (castrati) treba vidieť v rímskom práve naj-
mä v tom, že spadones boli spôsobilí na právne úkony a aj mohli uzavrieť 
manželstvo. Kastráti však, vzhľadom na špecifickú príčinu ich neschop-
nosti, boli nespôsobilí uzavrieť manželstvo a na vybrané právne úkony (t. 
j. adopciu, ustanovenie dediča). 255

Od obdobia raného cisárstva (cisári Domitián a Hadrián) boli za vykona-
nú kastráciu postupne ustanovené tresty a tento trend vyvrcholil v Justi-
niánskom práve ustanovením trestu smrti za kastráciu.256

Iný východorímsky cisár, Lev Múdry (886 – 912), o tri storočia neskôr za-
kázal uzavrieť manželstvo eunuchom, keďže cieľom stvorenia je plodenie 
a tento cieľ je treba vidieť ako normu prirodzeného zákona, prostredníctvom 
ktorého nadobúda zmysel manželstvo. Umožnil im však adoptovať si deti.257 

5.2.2  Posudzovanie impotencie v kánonickej doktríne 
staroveku a raného stredoveku

V zbierke známej pod názvom Apoštolské kánony258 sa v článkoch 
21 – 24 spomína kastrácia a jej následky. Zaujímavé je to, že kastrácia, aj 

253 Ulp. D. 28,2,6,1: Sed si castratus sit, Iulianus Proculi opinionem secutus non 
putat postumum heredem posse instituere, quo iure utimur. 
254 McGRATH, Aidan: A Controversy Concerning Male Impotence. Roma : Editrice 
Pontificia Universitá Gregoriana, 1988, s. 50.
255 Just. Inst 1,11,9: Sed et  illud utriusque adoptionis commune est, quod et hi, 
qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt, castrati autem 
non possunt . (Preklad: Ale oba druhy adopcie majú spoločné aj to, že tí, ktorí sú ne-
schopní, t. j. neschopní splodiť dieťa, môžu adoptovať; tí však, ktorí sú kastrovaní, 
adoptovať nemôžu.)
256 Cod. Just. 4,42,1: (Imperator Constantinus.) Si quis post hanc sanctionem in 
orbe romano eunuchos fecerit, capite puniatur: mancipio tali nec non etiam loco, 
ubi hoc commissum fuerit domino sciente et dissimulante, confiscando. (Preklad: 
Ak ktokoľvek po vyhlásení týchto sankcií by v Rímskej ríši urobil z niekoho eunu-
cha, bude potrestaný trestom smrti; a eunuch ako aj dom, kde sa to s vedomím jeho 
pána stalo, hoc aj predstieral, že o tom nevedel, budú skonfiškovaní.)
257 Porovnaj TOUGHER, Shaun: The Reign of Leo VI (886 – 912), Politics and Pe-
ople . Leiden : Brill, 1997, s. 202.
258 Ide o text, ktorý pôvodne tvoril 47. kapitolu ôsmej knihy zbierky s názvom 
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keď bola vykonaná úmyselne (čl. 22 – 24) nezakladala podľa znenia člán-
kov manželskú prekážku, následky boli konštituované ako prekážka pri-
jatia posvätného rádu, ale len vtedy, ak išlo o dobrovoľne vykastrovaných 
mužov. Ako dôvod tohto rozhodnutia sa v článkoch 22 – 23 Apoštolských 
kánonov uvádza, že (takýto muž) ... je samovrahom a nepriateľom poriad-
ku, ustanoveného Bohom.259 Avšak  ten,  kto  bol  eunuchom od narodenia 
alebo sa ním ním stal v dôsledku násilného zásahu iných, nemá prekáž-
ku na prijatie klerického stavu, dokonca ani pre episkopát .260 V neskoršej, 
arabskej verzii apoštolských kánonov, konkrétne ich článku 21, sa už takto 
spôsobená impotencia považovala za prekážku manželského zväzku.261

Impotencia sa ako prekážka explicitne nevyskytuje ani v posvätných 
kánonoch byzantskej cirkvi v staroveku, jej existencia sa však z nich dá 
vyvodiť. Svätý Atanáz (asi 296 – 373) naznačuje v liste mníchovi Ammu-
novi zmysel sexuálneho spojenia a manželstva vôbec. Za cieľ sexuálneho 
spojenia a manželstva považuje plodenie potomstva a uvádza, že jediným 

Apoštolské konštitúcie (Constitutiones sanctorum apostolorum), jednej zo štyroch 
zbierok, ktoré sa považujú za najstaršie pramene, svedčiace o živote starovekej 
cirkvi; medzi ne sa zaraďujú tieto zbierky: Náuka dvanástich apoštolov (Doctrina 
duodecim apostolorum), Učenie apoštolov (Didascalia apostolorum), Apoštolský 
cirkevný poriadok (Constitutiones per Clementem et ecclesiastici ss . apostolorum 
canones). Tieto zbierky vznikli medzi 1. a 4. storočím a napriek tomu, že nepo-
chádzajú od apoštolov (t. j. z hľadiska ich autorstva sú falošné), považujú sa za 
významný zdroj poznania života prvotnej starovekej cirkvi. Český text zbierky 
Apoštolské kánony je dostupný v Časopise katolického duchovenstva č. 4/1941, s. 
193-207. Preklad v uvedenom časopise je súčasťou článku Apoštolské kánony – nej-
starší církevní zákonník, ktorého autorom je Josef Šíma.
259 Obsahovo rovnaké ustanovenie sa nachádza aj v Pravidlách svätého koncilu ca-
rihradského (r. 861), ktoré patria medzi kánonickoprávne pramene pravoslávnych 
(ortodoxných) cirkví a ktoré sa označujú ako Kniha posvätných pravidiel. Pravidlo 
8 znie: Božské a posvätné pravidlo svätých apoštolov považuje za samovrahov tých, 
ktorí na sebe vykonávajú kastráciu a ak sú kňazmi, vyvrhuje ich (z tohto stavu), ak 
nimi nie sú, zakazuje im prístup ku kňazstvu. Z toho je zrejmé, že ak je samovrahom 
ten, kto si privodil kastráciu, je bez pochybností vrahom ten, kto inému kastraciu 
vykonal. je možné právom povedať, takíto urážajú aj samotné stvorenie. Ak niekto-
rý biskup alebo kňaz alebo diakon bude usvedčený, že na niekom vlastnou rukou 
vykonal kastráciu alebo dal na ňu príkaz, nech je zosadený zo svojej hodnosti. Ak 
je to laik, nech je vylúčený z cirkevného spoločenstva, s výnimkou, ak si kastráciu 
vyžiadala choroba. (...); český text dostupný na: 
http://www.pravoslavi.cz/download/data/kanony.htm#1vs3
260 Apoštolské kánony, článok 21; takisto aj I. Nicejský koncil (r. 325) hovorí len 
o dobrovoľných eunuchoch ako o „vrahoch, resp. násilníkov seba samých.“ (Porov-
naj IVAN, Jozef: Zneplatňujúce prekážky v kánonickej normatíve východných kato-
líckych cirkví . Michalovce : Misionár, 2007, s. 112.
261 IVAN, Jozef: Zneplatňujúce prekážky v kánonickej normatíve východných kato-
líckych cirkví, s. 112.
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prirodzeným účelom pohlavných orgánov človeka je manželský sexuálny 
styk.262 

Cisár Justinián pod vplyvom vtedajšej cirkevnej doktríny ustanovil v No-
vele 22 kopulatívnu impotenciu ako dôvod rozvodu (resp. prekážku pokra-
čovania manželstva).263 V tejto novele z roku 535 uviedol, že ... manželstvo 
sa rozlučuje, ak muž nie je schopný súložiť so svojou manželkou a robiť to, 
na čo bol ako muž prirodzene stvorený. ... Doplňujeme tento (už skôr vyhlá-
sený zákon) tak, že (však) nie dva roky, ale tri264 majú uplynúť od uzavretia 
manželstva ... pretože sme zistili, že o niektorých, ktorí boli impotentní dva 
roky, neskôr vyšlo najavo, že sú (predsa len) schopní plodiť deti.

Justinián potom ešte v roku 542 ustanovil, že:  . . . budú pripojené osobitné 
úpravy, prostredníctvom ktorých budú môcť byť beztrestne ukončené (roz-
lúčené) manželstvá; myslíme tým prípady, ak manželia nie sú od začiatku 
schopní  telesného styku so svojimi manželkami a vykonávať  to,  čo podľa 
prirodzenosti by mali; ... preto nariaďujeme, že len v prípadoch, uvedených 
v tomto zákone môže zaniknúť legitímne manželstvo ... nariaďujeme, že pre 
všetky ostatné, bez výnimky, platí zákaz a žiadne z nich, hoci aj boli uvede-

262 IVAN, Jozef: Zneplatňujúce prekážky v kánonickej normatíve východných kato-
líckych cirkví, s. 110.
263 Novela 22, hlava VI.: Per occasionem quoque necessariam et non irrationabilem 
distrahitur matrimonium,  quando  aliquis  impotens  fuerit  coire mulieri  et  agere 
quae a natura viris data sunt, sed biennium quidem secundum de hoc a nobis pri-
dem scriptam legem transcurrat ex nuptiarum tempore, ille vero quia pro veritate 
est vir non ostendat. Licebit enim mulieri aut eius patribus disiungere matrimo-
nium et mittere repudium, vel si noluerit hoc maritus. Et hic siquidem dos, si qua 
est omnino data dos, sequitur mulierem, et reddit hanc vir, si eam contigit acci-
pi, propter nuptias autem seu ante nuptias donatio manet apud virum nihil de 
suo damnificandum. Hanc itaque legem corrigimus brevi quadam adiectione: non 
enim biennium numerari solum ex ipso tempore copulationis, sed triennium volu-
mus. Edocti namque sumus ex his quae inter haec provenerunt, quosdam amplius 
quam biennium temporis non valentes postea potentes ostensos ministrare filiorum 
procreationi .
264 ... non enim biennium numerari solum ex ipso tempore copulationis, sed trien-
nium volumus . Pojem cohabitatio triennalis alebo aj experimentum triennale (troj-
ročné spolužitie) upravilo stredoveké a po určitej prestávke aj novoveké kánonické 
právo ako procesnoprávny dôkazný prostriedok v kauzách impotencie. Až po uply-
nutí troch rokov manželského spolužitia vyhlásil cirkevný súd na návrh manželov 
ich manželstvo za neplatné, ak preukázali trvalú neschopnosť pohlavného styku. 
CIC 1917 už tento procesný prostriedok neupravuje. (Porovnaj VACEK, Josef: 
Manželské právo dle názorů církve římskokatolické u srovnání s hlavními názory 
moderních právních systémů. Díl I. Brno : Č.A.S. Právník, 1922, s. 195-196.) Výraz-
ne k rozpracovaniu tohto inštitútu prispel Paulus Zacchias (1584 – 1659), právnik, 
poradca Rímskej Roty a osobný lekár pápeža Inocenta X., autor diela Quaestiones 
medico-legales, ktorý sa považuje aj za zakladateľa medicínskeho práva.
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né v zákonoch predošlých, vrátane starých zákonov a mohli byť podľa nich 
rozlúčené.265

Východné cirkvi, ktoré prijali predpisy cisára Justiniána do svojich 
disciplinárnych zbierok, popisujú manželstvo, v ktorom je prítomná impo-
tencia jednej zo strán, za „neopodstatnené spolužitie“, ktoré bolo v dôsled-
ku toho možné rozlúčiť.266 Impotencia teda nebola prekážkou uzavretia 
platného manželstva, bola len dôvodom rozlúčenia manželstva. Neschop-
nosť telesného spojenia podľa vtedajšieho postoja východných cirkví neb-
ráni naplneniu, resp. realizácii nadprirodzeného zväzku, založeného na 
pute lásky a duchovného spojenia manželov. 

5.2.3  Texty cirkevných autorít vrcholného stredoveku 
o impotencii

Impotencia sa objavila ako prekážka platného manželského zväzku naj-
skôr v roku 669 v Knihe penitenciálií (Liber poenitentialis) arcibiskupa Te-
odora z Canterbury. Text príslušného fragmentu z tohto diela nasvedčuje, 
že sa autor inšpiroval právnou úpravou cisára Justiniána, keďže príslušný 
text explicitne nehovorí o impotencii ale len o neschopnosti ako podmie-
ňujúcej okolnosti vždy brániacej pohlavnému styku. Neschopnosť musela 
existovať pred konzumáciou manželstva a pred odovzdaním manželského 
súhlasu. Jediným prijateľným dôkazom impotencie muža bola pritom fy-
zická integrita ženy.267

Významný cirkevný predstaviteľ karolínskeho obdobia Hinkmar z Re-
imsu (806 – 882) ako zástanca kopulatívnej teórie268 v zásade prevzal rím-
skoprávnu koncepciu so spresnením, že skutočné manželstvo (matrimo-

265 Novela 117, cap. 12: Praedictis itaque causis perspeximus etiam has nomina-
tim adicere, ex quibus matrimonia sine poena licet  transigere, hoc est de his qui 
non potuerint ab initio nuptiarum misceri suis uxoribus et quae per naturam viris 
concessa sunt agere, ... Memoratas igitur omnes causas, quae in praesenti nostra 
lege continentur, solas sufficere iubemus ad transactionem legitimorum matrimo-
niorum, reliquas autem omnes vacare praecipimus, nullamque aliam causam circa 
eas quae nominatim insertae sunt huic legi posse solvere legitimum matrimonium, 
sive nostris sive veteribus legibus continetur .
266 Porovnaj IVAN, Jozef: Zneplatňujúce prekážky v kánonickej normatíve východ-
ných katolíckych cirkví, s. 113.
267 Si vir et mulier coniunxerit se in matrimonio et postea dixerit mulier de viro 
non posse nubere  cum ea  si  quis poterit  probare quod verum sit  accipiat alium. 
Disciplinárne predpisy arcibiskupa Teodora s názvom Discipulus Umbrensium sú 
zozbierané v knihe FINSTERWALDER, Paul Willem: Die Canones Theodori Can-
tuariensis und ihre Überlieferungsformen. Weimar : H. Böhlaus, 1929; latinský 
text predpisu porovnaj KELLY, William: Pope Gregory II on divorce and remarria-
ge. Roma : Universitá Gregoriana Editrice, 1976, s. 283.
268 Súčasne Hinkmar už v tom čase vyžadoval trvalosť impotencie (porovnaj BOC-
CAFOLA, Kenneth: The Requirement of Perpetuity for the Impediment of Impoten-
ce. Roma : Universitá Gregoriana Editrice, 1975, s. 20-21).
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nium verum) musí byť konzumované.269 Až pápež Alexander III. (v úrade 
1159 – 1181) ustálil doktrínu, že impotencia je prekážkou uzavretia man-
želstva, pri trvalej vôli manželov spolu žiť ako brat a sestra však nie je 
dôvodom jeho zániku. 

Diskusia o povahe impotencie pokračovala najmä v katolíckej cirkvi na 
západe v podstate až do 13. storočia. Stranami tejto diskusie boli vlast-
ne predstavitelia dvoch právnických škôl, parížskej a bolonskej,270 ktorí 
v kontexte otázky momentu vzniku manželstva zaujímali ohľadne impo-
tencie príslušné rozdielne stanoviská.271 Impotencia sa stala súčasťou zá-
konodarstva latinskej cirkvi práve vďaka tomuto sporu. Pápež Inocent II., 
ktorý v spore o moment vzniku manželstva sa priklonil na stranu paríž-
skej školy (v prospech konsenzuálnej teórie s určitým prihliadnutím k te-
órii reálnosti manželskej zmluvy), rozhodol takto aj o mieste a právnom 
význame impotencie v kánonickom práve – impotencia sa stala prekážkou 
uzavretia manželstva. 

A) Gracián v Dekréte o impotencii
Gracián sa považuje za zástancu koncepcie, podľa ktorej je impotencia 

len dôvodom oddelenia (separácie) manželov. Avšak z textov jeho Dekrétu 
sa dá vypozorovať, že toto hodnotenie nie je úplne jednoznačné. Polemické 
je minimálne to, či terminológia svedčí v prospech tohto tvrdenia alebo nie.

V prvej kauze272 v Dekréte Gracián predkladá problém, ktorý je možné 
z dnešného hľadiska označiť ako problém absolútnej impotencie (impo-
tentia absoluta). Jeho stanovisko sa v podstate zhoduje s dnešnou káno-
nickou doktrínou, pretože považuje mužov, ktorí nie sú schopní telesného 
spojenia (t. j. plniť manželské povinnosti) z dôvodu prirodzenej impotencie 
(frigiditas naturae) za absolútne impotentných. Jeho manželka však môže 
uzavrieť „druhé“ manželstvo (keďže to „prvé“ manželstvo je neplatné), 
avšak impotentný muž ostáva bez možnosti uzavrieť ďalšie manželstvo. 
Je tu jasne vidieť hodnotenie impotencie vo všeobecnosti ako prirodzenej 
neschopnosti pohlavného spojenia. Tento stav kvalifikuje takúto osobu za 
„zbavenú nádeje na manželstvo.“273 

269 Porovnaj HEIDECKER, Karl, J.: The Divorce of Lothar II: Christian Marriage 
and Political Power in the Carolingian World. Conjunctions of religion & power in 
the medieval past . Ithaca, NY; London : Cornell University Press, 2010, s. 29, s. 97.
270 Najvýznamnejším predstaviteľom bolonskej školy bol Gracián, v parížskej ško-
le sa preslávil Peter Lombardský.
271 Parížska škola považovala za moment vzniku manželstva obojstranný súhlas 
(consensus), bolonská škola zdôrazňovala moment súlože (copulatio). 
272 Decr. Grat., C. XXVII, c. 28. Skutkovou podstatou kauzy je, či sa zasnúbená 
žena môže rozhodnúť, že vstúpi do kláštora bez hrozby trestu. Stanovisko Graciá-
na v § 3 k tejto skutkovej podstate vlastne vychádza z analógie, ktorá je na účely 
tejto práce využiteľná aj ako právne riešenie významu impotencie z hľadiska vte-
dajšieho kánonického práva.
273 Decr. Grat., C. XXVII, c. 28, § 3: De his autem, qui causa frigiditatis uxoribus 
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Problém impotencie rieši Gracián nepriamo aj v ďalšej kauze,274 v ktorej 
si kladie otázku (q. 1), či manželka môže opustiť svojho manžela, ak on nie 
je schopný pohlavného styku.

Vo svojej úvahe, odvolávajúc sa na Sväté písmo (Mt, 19,9) uvádza, že 
... žena nemôže opustiť svojho muža, ak on nemôže plniť svoje (manželské) 
povinnosti („dlh“) . Ďalej Gracián píše, že  . . takto by sa (ako predkladá Au-
gustín) jeden z nich stal smilníkom alebo by iného na smilstvo naviedol .275 
Záverom k tejto otázke Gracián píše, že v takomto prípade evanjelium a au-
torita apoštolov zakazujú žene opustiť manžela, ak dôvod neschopnosti nie 
je všeobecne známy. Žena však musí ostať nevydatá alebo sa má s manže-
lom zmieriť. Neschopnosť telesného spojenia teda preto Gracián nepovažo-
val za dôvod rozlúčenia manželstva.276 
Zaujímavé je však vlastné responsum Gratiána k uvedenému problému. 

V  súlade  so  kopulatívnou  koncepciou  bolonskej  školy  o momente  vzniku 
manželstva  uvádza,  že manželstvo  sa  potvrdzuje  (upevňuje)  až  telesným 
spojením,  t.  j.  konzumáciou.  A  preto manžel  nemôže  podľa  práva  svoju 
manželku zapudiť, resp. manželka opustiť manžela, ak sa jeden z nich ne-
dopustil smilstva. Pred konzumáciou manželstva, t. j. podľa bolonskej ško-
ly pred definitívnym vznikom manželského puta, však telesná neschopnosť 
rozlučuje manželstvo.277 

debitum reddere non possunt, statuit Gregorius Papa, ut uterque eorum septima 
manu propinquorum tactis sacrosanctis reliquiis iureiurando dicat, quod numqu-
am permixtione carnis coniuncti una caro effecti fuissent . Tunc mulier secundas 
nuptias poterit contrahere; uir autem, qui frigidæ naturæ est, maneat sine spe co-
niugii .
274 Decr. Grat., C. XXXIII: Quidam viri maleficiis inpeditus uxori suæ debitum red-
dere non poterat. ... Podstatou kauzy je, že muž bol začarovaný a v dôsledku toho 
nebol schopný mať pohlavný styk so svojou manželkou. V poznámke k tejto kauze 
sa uvádza, že v súlade so stredovekým myslením sa neschopnosť mať pohlavný 
styk s jednou ženou považoval za dôsledok čarov (ex malefici, v dnešnej kánonickej 
terminológii impotentia relativa), zatiaľ čo neschopnosť telesného spojenia bola vo 
vzťahu ku všetkým ženám (impotentia absoluta) a označovala sa termínom fri-
giditas naturæ, ako sa uvádza vo vyššie spomínanej C. XXVII, c. 28 (Porovnaj: 
THOMPSON, Augustine (ed.): Marriage canons from the Decretum of Gratian and 
the Decretals, Sext, Clementines and Extravagantes. Dostupné na: http://faculty.
cua.edu/Pennington/canon%20Law/marriagelaw.htm#N_24_)
275 Decr. Grat., C. XXXIII, q. 1, ad. 1: Quod autem propter inpossibilitatem redden-
di debitum mulier a viro suo separari non possit, ... vel qua alter eorum (sicut Au-
gustinus exponit) fornicatus fuerit, vel ad quam alter alterum pertrahere volverit.
276 Gracián použil v spojení výraz discidium: ... reddendi debitum non facit disci-
dium coniugii . V zmysle dnešnej kánonickej terminológie je najbližšie tomuto poj-
mu výraz separácia (odluka od stola a lôžka).
277 Decr. Grat., C. XXXIII, q. 1, § 1: Verum ante, quam confirmetur, inpossibilitas 
offitii solvit vinculum coniugi.
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B) Kazuistika o impotencii v Dekretáliách Gregora IX.
Impotencia sa logicky stala aj súčasťou zbierky Dekretálií Gregora IX., 

ktorá ohľadne tejto otázky reflektovala bohatú dovtedajšiu prácu kánonis-
tov. Impotencia sa nachádza v Dekretáliách v časti označenej O neschop-
nosti z hľadiska veku, začarovaných a neschopných spojenia.278 Obsahuje 
určité zovšeobecňujúce pravidlá, ale podstatné sú najmä vyjadrenia (res-
ponsa) pápežov na rôzne konkrétne problémy impotencie. Vo svojich odpo-
vediach pápeži riešia určitú situáciu so vzťahom k problému impotencie. 
V štyroch prípadoch z tých, ktoré sú uvedené v Dekretáliách, sa neschop-
nosť telesného spojenia týka muža, v troch prípadoch ženy.

Predmetom prvej kauzy je problém mužskej impotencie skôr z hľadiska 
procesnoprávneho.279 Príčinou impotencie je tu frigida natura280 (manžel 
nie je schopný telesného styku s manželkou ani s akoukoľvek inou ženou). 
Odpoveďou je, že ide o nepriamu manželskú prekážku, v súlade s kánonic-
kým predpisom. Rozdiel je v tom, že ak dal žalobu na rozvod281 manžel, 
manželstvo bude separované, ak – bez ďalšieho – jeho impotenciu potvrdí 
manželka. Ak totiž dala žalobu manželka, ktorá tvrdí, že manžel trpí im-
potenciou, manželstvo bude separované len v prípade, ak sa impotencia 
dokáže vyšetrením muža alebo iným nepochybným spôsobom. Rozsudok, 
ktorý umožňuje manželke uzavrieť nové manželstvo, je však vydaný s re-
zolutívnou podmienkou, že ak muž v budúcnosti uzavrie nové manželstvo, 
bude považovaný za krivoprísažníka, musí si odpykať trest a vrátiť sa 
k prvej manželke.282

278 Decretalium Gregorii IX, Liber IV, titulus 15 (de frigidis et maleficiatis et impo-
tentia coeundi), capitulum 1-7. V 15. storočí sa objavili tendencie vidieť ako jednu 
z príčin impotencie ako začarovanie, pochádzajúce od démonov. Nemecký domini-
kán Johannes Nider vo svojom diele Formicarius sa zaoberá myšlienkou piatich 
ciest, ktorými diabol sprostredkovane pôsobí na muža a ženu a píše, že bežným 
objektom magických osídiel je práve sexuálna sila. Porov. MATTHEWS-GRIECO, 
Sara, F. (ed.) : Cuckoldry, Impotence and Adultery in Europe (15-17th century). 
Surrey; Burlington : Ashgate Publishing, 2014, s. 89.
279 X, IV, 15, 1: Si, marito provocante ad divortium, et se impotentem asserente, 
mulier hoc idem fatetur, servata solennitate canonica matrimonium indistincte di-
rimitur . Sed si decipiatur ecclesia, primum matrimonium reparatur . Si vero mu-
liere agente vir asserat se potentem, nisi per aspectum corporis vel alio indubitato 
modo convincatur; mulier non auditur. Sed si vir hoc idem confitetur vel convinci-
tur, matrimonium separatur, et mulieri contrahendi licentia datur . H . d . secundum 
Hostiensem .
280 Je pravdepodobné, že príčinou v tomto prípade by mohol byť nízky vek muža.
281 Text používa termín divortium.
282 ... et si illa, quae uxor tua esse debuit, eadem affirmat, quae tu dicis, et si proba-
ri potest per verum iudicium, ita esse ut dicitis, separari potestis, ea tamen ratione, 
ut, si tu post aliam acceperis, reus periurii diiudiceris, et iterum post peractam 
poenitentiam priora connubia reparare debebis . Je však zaujímavé, že v dôkaznom 
konaní mal vyššiu silu dôkaz manžela. Dôvod tohto rozhodnutia poskytuje biblic-
ký text, ktorý hovorí, že muž je hlavou ženy: Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou 
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V druhej kauze žena má za manžela muža, ktorý už v čase uzavretia 
manželstva mal odstránené genitálie. Pohlavné spojenie s manželkou sa 
neuskutočnilo. Muž neskôr ochorel na lepru a žena (v obave z nakazenia) 
odišla. Neskôr sa vydala a mala normálny pohlavný styk s iným mužom. 
V odpovedi je prvý muž z hľadiska sexuálnej schopnosti prirovnaný k die-
ťaťu: ... keďže chlapec, ktorý nie  je  schopný robiť  to,  čo ako muž má, nie 
je schopný manželského spojenia, a je prijaté zovšeobecňujúce stanovisko 
(využívajúc analógiu):  . . . preto aj tí, ktorí sú impotentní (t. j. tí, ktorí sú 
neschopní pohlavného spojenia aj z iného dôvodu), nie sú schopní uzavrieť 
manželstvo.283

Ďalšie ustanovenie Dekretálií v tomto titule (cap. 3) označuje ženu, kto-
rá nemôže „fyzicky prijať svojho manžela“ ako „nepoužiteľnú pre manže-
la a jej ústroje sú prekážkou spojenia.“284 Ak uvedená „nemožnosť pri-
jať“ vznikla prirodzene (ex natura) a nedá sa vyliečiť, muž môže uzavrieť 
iné manželstvo. Ak však ženinu „neschopnosť prijať“ zavinil jej manžel 
(napríklad svojím brutálnym správaním voči nej), nie je bezpečné – ako 
uvádza Alexander III. – umožniť mu uzavrieť nové zákonné manželstvo. 
V argumentácii sa však pokračuje zasadením prípadu do širšieho kontextu 
(v súvislosti s morálkou), predpokladá sa ťažký hriech na strane muža, 
ktorý by v tejto situácii bol viazaný manželstvom bez možnosti manželské-
ho sexuálneho styku. S ohľadom nato Alexander III. odpovedá, že ignoru-
júc právo (dissimulatio) sa mužovi (v tejto situácii) môže dovoliť uzavrieť 
ďalšie manželstvo, pretože ... je lepšie mať jednu ženu ako manželku než 
s mnohými hrešiť.285

Posúdenie situácie, ak muž uzavrel manželstvo so ženou s vedomím jej 
impotencie, sa nachádza vo štvrtej kauze (cap. 4). Pápež Lucius III. odpo-
vedá, že majú ostať žiť ako brat a sestra. Zdôvodňuje to tým, že sa zdá byť 
neuveriteľné, ak niekto uzavrie s týmto poznaním manželstvo. A z toho vy-
plýva logický záver, že právo Cirkvi, uvedenú situáciu nepredpokladajúc, 
ju ani neupravuje a nedáva všeobecne záväzné riešenie. Odpoveď pápeža 

každého muža je Kristus a hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh. (Prvý list Korin-
ťanom 11,3).
283 X, 4, 15, 2: Sicut enim puer, qui non potest reddere debitum, non est aptus co-
niugio: sic quoque qui  impotentes sunt minime apti ad contrahenda matrimonia 
reputantur . V argumentácii je uvedené, že univerzálna Cirkev síce nemá vo zvyku 
rozlúčiť tento zákonný zväzok, ale, ak je to súčasťou obyčajového práva galikánskej 
cirkvi, cirkev bude mlčky tolerovať, ak biskup povolí žene uzavrieť nové manžel-
stvo (Verum licet Romana ecclesia non consueverit propter naturalem frigiditatem 
aut propter alia maleficia legitime coniunctos dividere, si tamen consuetudo gene-
ralis Gallicanae ecclesiae habet, ut huiusmodi matrimonia dissolvantur, nos pa-
tienter tolerabimus, si secundum illam consuetudinem eidem mulieri cui voluerit 
nubendi in Domino concesseris facultatem .)
284  . . . ut omnino viro sit facta inutilis, et instrumentum eius sit impeditum ita, 
quod vir ei commisceri non potest.
285 ... quia tutius est unam tamquam uxorem habere, quam cum multis peccare.
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treba preto považovať len za analógiu, použiteľnú v obmedzenej miere, 
podľa ktorej takémuto vzťahu chýba podstatný prvok manželstva, ktorým 
je telesné spojenie (cohabitatio) .

V posledných dvoch kauzách (cap. 6 a 7) je predmetom otázka istoty 
impotencie, ak je pochybnosť o jej trvalosti. Vzhľadom na to, sa odpove-
de nesú v tom duchu, že ak je pochybnosť o trvalosti impotencie, treba 
vychádzať z predpokladu, že je prechodná,286 lebo sa týka len konkrétnej 
osoby.287 Riešenie vychádza z možnosti prekonania tohto stavu plynutím 
času. Manželom sa v dôsledku toho v odpovedi ukladá (už skôr spomínané) 
trojročné spolužitie, počas ktorého sa predpoklad trvalosti impotencie pri-
blíži istote alebo sa vyvráti. Ich vyhlásenie (pod prísahou) o tom, že telesný 
styk nebol možný, v spojení s prísahou svedkov siedmej ruky o vierohod-
nosti manželov bude potom základom rozhodnutia o rozlúčení (rozvode).288

Riešenie prípadu v odseku 6 (cap. 6) je zo všetkých káuz spojených 
s problémom impotencie z určitého hľadiska najkomplikovanejšie. Týka 
sa problému neschopnosti telesného spojenia len s určitou osobou, ak stav 
pohlavného ústrojenstva ženy jej bránil v telesnom spojení s manželom, 
ale, potom, čo im bola umožnená separácia, mala bezproblémový sexuálny 
styk s iným mužom. Pápež Honorius III. odpovedal v tom zmysle, že prí-
pad nie je možné s určitosťou rozhodnúť, keďže stav impotencie ako fak-
tickej otázky je do budúcnosti neistý.289 V súvislosti s tým nie sú isté ani 
odpovede na ďalšie otázky, ktoré patria do oblasti práva – predovšetkým, 
či (v uvedenej kauze) je platné (prvé) manželstvo a v nadväznosti na to, či 
sa má žena vrátiť k (prvému) manželovi.290

Ak zhrnieme ustanovenia Dekretálií o impotencii, vychádza nám záver, 
že z ich textov o impotencii je na vznik manželskej prekážky potrebná 
existencia impotentiae coeundi,291 t. j. fyzická neschopnosť sexuálneho 

286 Touto situáciou sa zaoberá posledná kauza (cap. 7).
287 Problém impotencie vo vzťahu len k určitej osobe je predmetom šiestej kauzy 
(cap. 6).
288  . . . si ita est, et constiterit vobis, praefatum virum et mulierem infra praedictos 
annos per continuum triennium insimul habitasse, ipsis cum septima propinquo-
rum manu firmantibus iuramento, se commisceri carnaliter nequivisse, proferatis 
divortii sententiam inter eos .
289 ... De talibus autem non est facile iudicandum, quum finale iudicium pendeat 
ex futuro .
290 Napríklad, či sľub trvalej zdržanlivosti, ktorý táto žena pri separácii dala, ne-
pôsobil na (prvé) manželstvo ako rozlučujúca prekážka (ak bol sľub slávnostný) 
alebo nie (ak bol sľub jednoduchý). Pretože ak prijmeme stanovisko, že prvé man-
želstvo bolo neplatné, z dôvodu impotencie alebo zložením večného sľubu v rehoľ-
nom inštitúte, tak sexuálny styk s druhým mužom by mohol znamenať konzumá-
ciu manželského zväzku, spôsobujúcu jeho nerozlučiteľnosť.
291 V prameňoch sa uvádzajú rôzne charakteristiky, ktoré v podstate predstavujú 
základ posudzovania neschopnosti telesného styku v zmysle spojenia impotentia 
coeundi, napríklad: feminae clausae; impotentes commisceri maribus; arctae; im-
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styku – bez ohľadu na jej príčinu a nestačí impotentia generandi .292 Ďalej 
treba uviesť, že pri aplikácii impotencie (ako biologického stavu) právnické 
kritériá prirodzene podmieňujú v akej situácii a ako sú jednotlivé rôzne 
okolnosti impotencie relevantné, bez ohľadu na ich biologické charakteris-
tiky. Všeobecne akceptovaný však bol v tomto období inštitút cohabitatio 
triennale, akýsi „trojročný experiment“, predchádzajúci definitívnemu sta-
novisku.293

Podstatným faktorom určujúcim aplikáciu konceptu impotencie v káno-
nickom práve – a to nielen v období Dekretálií – je jej prirodzenoprávna 
povaha.294

C) Tomáš Akvinský o impotencii
Pravdepodobne najvýznamnejší stredoveký teológ Tomáš Akvinský sa 

vo svojej Teologickej sume takisto zaoberá otázkou impotencie a v rámci 
toho sa pokúša odpovedať na otázku, či vôbec je impotencia prekážkou na 
uzavretie manželstva. 

Explicitne sa problémom impotencie zaoberá vo svojej Sume295 a uvádza 
najprv šesť výhrad (argumenta), založených na pripodobnení (analógii) 
impotencie s frigiditou, ktorá však nie je manželskou prekážkou296 voči 
tvrdeniu, že impotencia je prekážkou a potom podáva odpovede na spomí-
nané predložené výhrady.

Svoju reakciu na argumenty voči impotencii ako prirodzenej prekážke 
manželstva začína analógiou o (maloletom) chlapcovi, ktorý je v Tomášo-
vom chápaní prirodzene neschopný telesného styku. V dôsledku toho je 

potentes coeundi debitum rendere non potest . (Porovnaj AUGUSTINE, Charles, P.: 
A Commentary on the New Code of Canon Law. Book III. Vol. V. St. Louis : Herder 
Book, 1920, s. 166.)
292 X, 4, 15, 7: ... quum iam octo annis elapsis dicto A. fuisset matrimonialiter copu-
lata, et diu cohabitasset eidem, nunquam tamen, licet esset viripotens, ab eo cognita 
fuerat,  sed adhuc  integra permanebat,  eo,  quod praedictus vir  eius non habebat 
potentiam coeundi. 
293 Porovnaj AUGUSTINE, Charles, P.: A Commentary on the New Code of Canon 
Law. Book III. Vol. V., s. 166. 
294 Porovnaj McGRATH, Aidan: A Controversy Concerning Male Impotence, s. 226.
295 Summa Theologiae, Supplementum Tertiæ Partis, q. 58, a. 6, s. c.
296 Prvá výhrada spočíva v tvrdení, že odkedy je chvályhodné aj to manželstvo, 
v ktorom obaja zachovávajú zdržanlivosť, tak pohlavný styk nemôže patriť k pod-
state manželstva a preto impotencia nemôže byť prekážkou manželstva. Druhá 
výhrada uvádza, že frigidita, ktorá je podobne ako impotencia prekážkou pohlav-
ného styku, nie je prekážkou manželstva. Tretia výhrada predkladá, že manžel-
stvo môžu uzavrieť aj starí ľudia a to napriek ich „prirodzenej“ frigidite a preto im 
v tom nemôže brániť ani impotencia. Štvrtá výhrada spočíva v tom, že manželstvu 
nebráni vedomosť o frigidite v čase jeho uzavretia. Piata a šiesta výhrada synte-
tizujúco uvádzajú, že frigidita môže byť v jednotlivom prípade prekážkou, ale nie 
v absolútnom zmysle. 
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neschopný uzavrieť manželstvo. O to viac sa preto považuje za neschopné-
ho uzavrieť manželstvo ten (muž), ktorý ako dospelý trpí impotenciou.297

Vo svojej odpovedi Tomáš Akvinský začína tým, že označuje manželstvo 
za kontrakt, v ktorom jeden je zaviazaný druhému platiť „manželský dlh“. 
A keďže v prípade, ak jeden z manželov nemôže plniť, resp. poskytovať to, 
na čo sa zaviazal, nedochádza z jeho strany k plneniu zmluvy (analogicky, 
ako je to v iných kontraktoch). Predkladá tu súvislosť aj s inou právnou 
zásadou, ktorá hovorí: Impossibilium nulla obligatio est .298 Vo svojej ar-
gumentácii porovnáva neschopnosť de iure a de facto a podáva záver, že 
neschopnosť plniť manželské záväzky de iure robí kontrakt neplatným bez 
ohľadu na to, či o tom protistrana vie alebo nevie (napr. pokrvné príbuzen-
stvo manželov, t. j. strán manželskej zmluvy), na druhej strane ten, kto 
nie je schopný plniť manželský záväzok299 de facto, t. j. ex rerum natura, 
čo je prípad impotencie, tak manželstvo neexistuje len v prípade, ak o tom 
protistrana v momente jeho uzavretia nevie. 

Pokiaľ ide o tretiu výhradu, podľa ktorej frigidita nebráni starším man-
želom uzavrieť manželstvo a preto im v ňom nemá brániť ani impotencia, 
ide skôr o situáciu pravdepodobného vylúčenia dobra spojenia (bonum co-
niugum), prípadne aj dobra potomstva (bonum prolis300), ktorého by sa 
manželia  dopustili,  ak  by  s  vedomím  o  existencii  impotencie  uzavierali 
manželstvo.301
Tomáš Akvinský v  zásade  tvrdí,  že pokiaľ  ide  o dôvod uzavretia man-

želstva,  vôľa  k  telesnému  spojeniu nie  je  explicitným dôvodom uzavretia 
manželstva, ale len implicitnou súčasťou vôle spojiť život svoj so životom 
druhého .302

297 Tomáš Akvinský tento príklad prevzal od stredovekého kánonistu Henricha de 
Segusio (asi 1200 – 1271) z jeho diela Summa Aurea (cap. 4: de frigidis ed malefi-
ciatis).
298 Cels. D. 50,17,185, prípadne aj Ulp. D. 50,17,135.
299 Vo svojej odpovedi uvádza aj od cisára Justiniána Cirkvou recipovanú trojroč-
nú lehotu, v rámci ktorej sa ešte mohlo preukázať, že impotencia nie je trvalá.
300 Potomstvo patrí medzi „tri manželské dobrá“ – tria bona matrimonii (bonum 
prolis, bonum fidei seu fidelitatis, bonum sacramenti seu indissolubilitatis) sv. Au-
gustína (De bono coniugali, 24,32: Haec omnia bona sunt, propter quae nuptiae bo-
nae sunt: proles, fides, sacramentum). Termín bona matrimonii používa aj Gracián 
v Dekréte (C. XXXII, q. II, pars 2, § 1) a takisto aj pápež Pius XI v encyklike Casti 
connubii (čl. 5) z roku 1930. Kódex kánonického práva z roku 1917 tento termín 
nespomína, CIC 1983 v kánone 1055 § 1 hovorí o manželstve, ktoré je svojou priro-
dzenou povahou zamerané na dobro manželov, t. j. manželského spojenia (bonum 
coniugum), podobnú formuláciu používa aj CCEO 1990 (Kódex kánonov východ-
ných cirkví) v kánone 776 § 1.
301 Neschopnosť pohlavného styku (impotentia coeundi) totiž vždy zahŕňa aj ne-
schopnosť plodiť deti (impotentia generandi), ale naopak to neplatí. Aj vzhľadom 
na to sú manželstva starších osôb, u ktorých je síce oprávnené predpokladať priro-
dzenú stratu plodiacej schopnosti, považované za platné.
302 Porovnaj Summa Theologiae, Supplementum Tertiæ Partis, q. 48. Takisto tvr-
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Sumarizujúc stredovekú kánonickú koncepciu impotencie, môžeme si po-
môcť významným kánonistom 13. storočia Henrichom de Segusio (Hostien-
sis), ktorý vo svojom diele Summa super titulis Decretalium ohľadne množ-
stva okolností, spôsobujúcich impotenciu uvádza: 
Čo ak muž nie  je  urieknutý  (pod  vplyvom mágie)  alebo prirodzene ne-

schopný, ale akoby prirodzene neschopný cíti túžbu a má erekciu, ale ni-
jako nemôže uskutočniť styk? Alebo ak má dva penisy a ten druhý prvému 
prekáža? Alebo má hneď na začiatku ejakuláciu? Alebo dokáže preniknúť 
ale bez ukončenia (ejakuláciou)? Mal som mnoho prípadov ..., ak mužovi 
môžu pomôcť liečivé čaje a lieky, je prípad jasný. Ak mu nedokážu pomôcť, 
musíme sa pýtať o radu pápeža.303
Podobne uvádza okolnosti spôsobujúce neschopnosť na strane ženy a kon-

štatuje:
 ... A zdá sa, že tieto okolnosti bránia a prekážajú manželstvu, pretože dve 

dobrá manželstva chýbajú, primárny a konečný dôvod, pre ktoré sa man-
želstvá uzatvárajú a ktorými sú viera a vyhýbanie sa smilstvu a plodenie 
potomstva. Môžeme povedať, že ak je telesne neschopná plniť manželský dlh 
z akéhokoľvek dôvodu, manželstvo má prekážku.304

Henrich de Seguso vlastne predkladá svoje vlastné pozorovania vyplý-
vajúce zo skutočných prípadov, podávajúce veľmi široký obraz problémov, 
ktoré je možné klasifikovať ako impotenciu. Jeho zoznam indikuje, že ká-
nonistický model impotencie bol s ohľadom na veľký rozsah nuáns rodovo 
neutrálny, dôvody impotencie neprevažujú ani v jednom z pohlaví.305

D) Rajmund z Peňafortu
Významný kánonista vrcholného stredoveku Rajmund z Peňafortu (1175 

– 1275) vo svojom diele Summa de matrimonio306 vychádza z toho, že ak 
k uzavretiu manželstva dochádza buď z túžby mať potomstvo alebo z túžby 

dí aj Gracián (Decr. Grat., C. XXVII, q. 2, pars. 1, c. 1.)
303 Henrich de Seguso, Summa, Lib. 4, tit. 15, cap. 13, f. 215r.: Quid si vir non 
est maleficiatus nec naturaliter frigidus, sed quasi naturaliter frigidus movetur et 
eregitur, sed nullatenus perficit? Vel habet duas virgas una impedit reliquam? Vel 
quam cito apponit virgam semen spargit, vel bene immittit sed non perficit? Multa 
talia et consimilia de facto habui coram me ... quod si potest iuvari electuaris vel 
medicinis aliquibus planum est. Si non potest in aliquibus ex his consulendus est 
papa .
304 Henrich de Seguso, Summa, Lib. 4, tit. 15, cap. 4-6, f. 214r.: ... Et videtur quod 
hed impediant et dirimans cum duo bona matrimonii deficiant: et cause principales 
et finales propter quas matrimonium contrahitur, scilicet fides et evitatio fornicati-
onis et susceptio prolis ... Dicas quod qualitercunque impotens sit ad carnale debi-
tum reddendum matrimonium impeditur .
305 ROSS, Jill – AKBARI, Suzanne Conklin (eds.): The Ends of the Body: Identity 
and Community in Medieval Culture . Toronto, Buffalo, and London : University of 
Toronto Press, 2013, s. 200-201.
306 Liber IV, titulus 16: impotentia coeundi, § 1 – 7.
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uspokojiť žiadostivosť, tak neschopnosť telesného spojenia bráni naplneniu 
oboch spomínaných túžob, resp. motívov.
Vo svojej definícii potom uvádza: Impotencia je choroba (prekážka) duše 

alebo tela alebo oboch, brániaca niekomu telesné spojenie s druhou oso-
bou .307

Prirodzená neschopnosť (naturalis impotentia in frigido)
Ohľadne prirodzenej neschopnosti Rajmund uvádza, odvolávajúc sa na 

Graciána,308 že prirodzená a trvalá neschopnosť frigidného (t. j. dospelého) 
muža (naturalis impotentia in frigido) prekáža manželstvu a rozlučuje už 
uzavreté manželstvo.

Do kategórie prirodzenej neschopnosti zaradil Rajmund aj okolnosti na 
strane ženy, konkrétne zúženie (arctatione), ktoré ju robí neschopnou pri-
jať muža. Avšak v tomto prípade, opäť odvolávajúc sa tentokrát na Dekre-
tálie309 konštatuje,  že hoci  ide o okolnosť prirodzenú,310 neprekáža man-
želstvu, pretože sa  tento stav nepredpokladá ako  trvalý. Predpokladá sa, 
naopak, že ide o neschopnosť relatívnu, takáto žena je neschopná styku len 
s  jedným mužom,  resp.  s  niektorými mužmi. A  súčasne  v dôsledku  toho 
je tu možnosť napraviť stav lekármi alebo (ako to dokumentuje prípadom 
z Dekretálií311), telesné spojenie sa môže uskutočniť s iným mužom. Takáto 
„skúsenosť“ s iným mužom je dôkazom toho, že nejde o neschopnosť teles-
ného spojenia v absolútnom rozsahu a ak aj predtým svojho prvého muža 
opustila, stáva sa vhodnou pre prvého muža, musí byť oddelená od druhého 
muža a vrátiť sa k prvému.312

Náhodná (vedľajšia) neschopnosť (impotentia accidentalis)
Pokiaľ ide o náhodnú neschopnosť (čiže nejde o naturalis impotentia in 

frigido), Rajmund uvádza, že v prípade, ak takýto stav vznikol po uzavretí 
manželstva, neprekáža jeho platnosti313 a to platí o akejkoľvek prekáž-
ke.314 Ak okolnosť vznikla pred manželstvom, záleží na tom, čo ju spôsobi-
lo a aká je povaha tohto elementu. 

307 Summa de matrimonio, Lib. 4, tit. 16, § 1: Impossibilitas coeundi est vitium 
animi vel corporis, vel utriusque, quo quis impeditur alii carnaliter commisceri.
308 Decr. Grat., C. XXXIII, q. 1, c. 1-2.
309 X. 4, 15, 3.
310 ... quod licet fit a natura...
311 X. 4, 15, 6.
312 Summa de matrimonio, Lib. 4, tit. 16, § 2: Ita quod si per arctationem separatur 
a primo, qui eam no potest cognoscere et per usum alterius, cui postea se copulavit, 
fit facta idonea primo, separanda est a secundo, et reddenda primo.
313 Summa de matrimonio, Lib. 4, tit. 16, § 3: Quod autem dictum est de caesione 
superveniente, quod non separat matrimonium,  ide  intelligentum est de quolibet 
impedimento, quia si supervenit non irritat matrimonium prius contractum legiti-
me .
314 Latinský text uvádza tento pojem – prekážka (impedimentum), aj keď by bolo 
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Ak bola neschopnosť spôsobená kastráciou, platné manželstvo nemôže 
vzniknúť (matrimonium nullum) a ak bolo uzavreté, muž a žena budú od-
lúčení ( . . . si contraxerint, dividendi sunt) .

Ako ďalší náhodný dôvod telesnej neschopnosti uvádza maleficium (oča-
rovanie mágiou), čiže neschopnosť, ktorá bola spôsobená – z dnešného po-
hľadu – vonkajšími neznámymi okolnosťami, v zmysle najmä stredoveké-
ho myslenia označovanými ako nadprirodzenými (impotentia supranatu-
ralis). V takomto prípade, ak stav existoval pred uzavretím manželstva, 
treba skúmať, či je tento stav trvalý alebo len dočasný.

A na tento problém odpovedá Rajmund, že maleficium sa od začiatku 
prezumuje ako prechodný stav, s odôvodnením, že o každom mužovi sa 
analogicky prezumuje že je schopný telesného styku. Impotencia ako man-
želská prekážka nastáva až po už spomínanom trojročnom spolužití, ktoré 
neviedlo k telesnému styku. V takom prípade naopak nastupuje prezump-
cia, že neschopnosť je trvalá.

Rajmund v tomto prípade oponuje stanovisku, podľa ktorého sa v prípa-
de malefícia ako dôvodu impotencie nariadi manželom, aby žili ako brat 
a sestra. Na tomto mieste Rajmund uvádza, že sa treba pridŕžať fragmen-
tu z Graciánovho dekrétu,315 podľa ktorého sa treba pokúsiť tento stav 
vyliečiť, resp. vyhnať pomocou exorcizmu. Ak sa to nepodarí, nech sú od-
delení. A aj v prípade, ak uzavrú nové manželstvo a obnoví sa im potentia, 
nemusia sa vrátiť k prvým manželským partnerom. Rajmund argumen-
tuje tým, že ak by sme sa pridŕžali toho, že ... majú ostať spolu, bolo by to 
príliš zaťažujúce a poskytovalo dôvod k vražde, ak by muž musel zostať so 
ženou a nebol schopný ju poznať, ale voči iným by bol potentný a vhodný.316 

asi správnejšie v tejto súvislosti hovoriť o okolnosti; totiž vznik akéhokoľvek stavu 
po uzavretí manželstva nezakladá prekážku, tá vzniká v právnom zmysle – t. j. ako 
juridická okolnosť – najneskôr v okamihu uzavretia manželstva. Vznik impotencie 
po uzavretí manželstva je v takom prípade len skutkovou okolnosťou.
315 Decr. Grat., C. XXXIII, q. 1, c. 4: Si per sortiarias atque maleficas occulto, sed 
numquam iniusto Dei  iudicio permittente, et diabolo preparante, concubitus non 
sequitur, hortandi sunt quibus ista eueniunt, ut corde contrito et spiritu humiliato 
Deo et sacerdoti de omnibus peccatis suis puram confessionem faciant, et profusis 
lacrimis,  et  largioribus  elemosinis  et  orationibus  atque  ieiuniis Domino  satisfa-
ciant,  et  per  exorcismos ac  cetera munia  ecclesiasticæ medicinæministri  ecclesiæ 
tales, quantum annuerit Dominus, qui Abimelech et domum eius Abrahæ orationi-
bus sanauit, sanare procurent. Qui si forte sanare non potuerint, separari ualebunt; 
sed post, quam alias nuptias expetierint, illis in carne uiuentibus, quibus iunctæ 
fuerint, prioribus, quos reliquerant, etiamsi possibilitas concumbendi eis reddita 
fuerit, reconciliari nequibunt.
Gratian: Sed in hoc uidetur contrarius premisso capitulo Gregorii. Ibi enim post 
possibilitatem redditam iubetur separari ab eo, cui secundo nupserat, et redire ad 
primum . Hic autem uiuente eo, cui secundo copulata fuerat, primo reconciliari non 
poterit .
316 Summa de matrimonio, Lib. 4, tit. 16, § 4: Dicunt etiam quod capitulum illud 
„Si  per  sortiarias“  non  tenet,  sed  eorum  opinio  est  omnimo  abjicienda  tanquam 
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Ako dôvod rozdielneho prístupu v prípade naturalis impotentia in frigido 
Rajmund uvádza, že maleficium bráni mužovi mať telesný styk len s jeho 
manželkou, pretože bol začarovaný len vo vzťahu k nej. Preto ospravedl-
ňuje možnosť druhého manželstva, v ktorom ak sa mužovi obnoví potentia, 
nie je logické, aby sa vrátil k tej žene, voči ktorej účinkovalo maleficium.317 
Ak je dôvodom impotecie frigidae naturalis, musia pôvodní manželia po 
nadobudnutí potencie pri iných partneroch, obnoviť spolužitie.

5.2.4  Problematika impotencie v kánonickej normatíve 
novoveku

Kľúčový význam neschopnosti telesného spojenia ako skutkového stavu 
impotencie sa v kánonickom práve raného novoveku premietol do časti 
teologicko-kánonického chápania manželstva, ktoré uznalo platnosť man-
želstva eunuchov zbavených semenníkov. Avšak tento postoj viedol k ne-
želanej praxi uzatvárania manželstiev, v ktorých bolo zrejmé, že budú bez-
detné, ale pritom sexuálny styk bol možný.318

Pápež Sixtus V. preto v konštitúcii Cum frequenter319 z 27.  júna 1587 
ustanovil,  že manželstvá  eunuchov  v  takýchto  prípadoch  sú neplatné.320 
V argumentácii uviedol, že eunuch nechce žiť s manželkou ako brat a sestra 
v prípade, ak by bol skutočne neschopný telesného styku (čo jeho prípade 
nie je), ale chce užívať sexuálny život pod zámienkou manželstva.321 Nejde 
preto o skutočné manželstvo, pretože v  takomto prípade eunuch vie, že  je 

dura et nimis onerosa, quoniam praestaret materiam homicidio, si homo staret cum 
uxore et cam cognoscere non posset, qui cum aliis potens et idoneus esset.
317 Porovnaj Summa de matrimonio, Lib. 4, tit. 16, § 5:
318 Porovnaj IVAN, Jozef: Zneplatňujúce prekážky v kánonickej normatíve východ-
ných katolíckych cirkví, s. 115. 
319 Cum freguenter in istis regionibus Eunuchi quidam, et Spadones, qui utroque 
teste carent, et ideo certum ac manifestum est, eos verum semen emittere non po-
sse, quia impura carnis tentigine, atque immundis complexibus cum mulieribus se 
commiscent, et humorem forsan quemdam similem semini, licet ad generationem, 
et ad matrimonii causam minime aptum effundunt, matrimonia cum mulieribus, 
praesertim hunc ipsum eorum defectum scientibus contrahere praesumant, idque 
sibi licere pertinaciter contendant, et super hoc diversae lites, et controversiae, ad 
tuum, et Ecclesiasticum forum deducantur, requisivit a Nobis Fraternitas tua, quid 
de huiusmodi connubiis sit statuendum. ... Nos igitur attendantes, quod secundum 
canonicas sanctiones, et naturae rationem, qui frigidae naturae sunt, et impotentes, 
iidem minime apti ad contrahenda matrimonia reputantur, quodque praedicti eu-
nuchi, aut spadones, quas tamquam uxores habene non possunt ... (In GASPARRI, 
P. (ed.): Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. I, Romae, 1923, s. 298).
320 Okrem toho všetky osoby žijúce dovtedy v takýchto zväzkoch museli byť od 
seba odlúčené a zväzky boli deklarované ako nulitné. (Porovnaj McGRATH, Aidan: 
A Controversy Concerning Male Impotence, s. 22).
321 HARRINGTON, Paul: Impediment of impotency and the notion of male impo-
tency. In The Jurist, 19 (1959), s. 187.
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schopný telesného spojenia, z ktorého však nemôžu vzísť deti. Tých označuje 
pápež vo svojom liste ako frigidae naturae322 et impotentes . Okrem toho, že 
takéto konanie muža – eunucha je hriechom, vyvoláva to aj škandál a ve-
die k duchovnej škode. V dôsledku toho musia byť tieto zväzky „morálne 
pochybnej povahy“ eliminované.323 Dôležité však je v tomto liste, že pápež 
vyhlásil za neplatné len manželstvá tých eunuchov, ktorí okrem toho, že 
boli zbavení semenníkov, sú zároveň aj neschopní telesného sexuálneho 
styku. Navyše list Cum  frequenter jasne odlíšil dve veci: totiž to, čo sú 
schopní „vyprodukovať“ eunuchovia a spadones, t. j. tí, ktorí sú zbavení 
semenníkov – „semeno neschopné na život“ (semen non eiusdem rationis 
cum prolifico, resp. semen invalidum ad generandum), prípadne „tekutina 
podobná semenu“ (humorem semini substantia similem) odlíšil od toho, čo 
produkujú zdraví potentní muži – „skutočné semeno“ (verum semen) .324

Ak zhrnieme hodnotenie impotencie v kánonickom práve pred obdobím 
kodifikovaného  práva,  tak  je možné  povedať,  že  posudzovalo  impotenciu 
v princípe ako prekážku uzavretia manželstva, avšak na druhej strane ako 
okolnosť, ktorá môže mať rôzne príčiny a tie vychádzali buď z choroby ale-
bo z organickej vady .325 Tu snáď je namieste vysloviť názor, že kazuisti-
ka, ktorá bola príznačná pre obdobie nekodifikovaného práva poskytovala 
kánonickej vede možnosti pracovať s individuálnymi prípadmi a hodnotiť 
ich vo svetle stanovísk viacerých odborníkov – kánonistov . Východiskový 
bod bol pritom daný a bola ním v každom prípade neschopnosť telesného 
spojenia (impotentia coeundi) existujúca v momente vzniku manželstva, 
ktorá je v zásade nevyliečiteľná. Spomínaná kazuistika však napovedá, že 
pochopiteľne existovali a stále môžu existovať rôzne okolnosti, ktoré môžu 
v individuálnych prípadoch byť také špecifické, že – často po vyjadrení 
znalcov z oblasti medicíny – vedú, resp. viedli, k rôznym záverom kompe-
tentnej cirkevnej autority o platnosti, prípadne neplatnosti manželstva.

5.2.5 Právna úprava impotencie v CIC 1917

Kódex kánonického práva z roku 1917 upravoval impotenciu ako prekáž-
ku vylučujúcu uzavretie platného manželstva.326 Ak odhliadneme od prob-

322 Nejednotnosť terminológie je v tomto čase zrejmá, pod týmto výrazom sa ob-
vykle myslel muž, neschopný mať pohlavný styk buď z prirodzených príčin alebo 
z náhodných (vonkajších) príčin. Porovnaj McGRATH, Aidan: A Controversy Con-
cerning Male Impotence, s. 28.
323 Porovnaj McGRATH, Aidan: A Controversy Concerning Male Impotence, s. 21.
324 Porovnaj McGRATH, Aidan: A Controversy Concerning Male Impotence, s. 38.
325 Porovnaj RITTNER, Edward: Církevní právo katolické. Praha : Emanuel Zí-
tek, 1887, s. 289.
326 CIC 1917, III. kniha (veci), prvá časť (sviatosti), 7. titul (manželstvo), hlava IV 
(vylučujúce prekážky). Kódex označuje jedine impotenciu spomedzi manželských 
prekážok ako prekážku prirodzeného práva. Významný odborník na stredoveké 
kánonické právo Stephan Kuttner k tomu však píše, že  . . . nie terminológia kánonov 
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lému sterility, ktorým sa zaoberáme na inom mieste, bola skutková pod-
stata impotencie upravená v kánone 1068 § 1 a 2 nasledujúcimi slovami:

Can. 1068. § 1. Impotentia antecedens et perpetua, sive ex parte viri sive 
ex parte mulieris, sive alteri cognita sive non, sive absoluta sive relativa, 
matrimonium ipso naturae iure dirimit .

§ 2 . Si impedimentum impotentiae dubium sit, sive dubio iuris sive dubio 
facti, matrimonium non est impediendum .

Kán. 1068. § 1. Predchádzajúca a trvalá impotencia, či už na strane muža 
alebo ženy, druhej strane známa alebo nie, absolútna alebo relatívna, vylu-
čuje manželstvo už zo samého prirodzeného práva.
§ 2. Ak je prekážka impotencie pochybná, nesmie sa prekážať manželstvu, 

či už je pochybnosť právna alebo skutková.

Zákonodarca v CIC 1917 priamo nezaradil impotenciu do delenia na pre-
kážky vyššieho a nižšieho stupňa.327 V § 2 kánona 1042 explicitne vyme-
núval len prekážky nižšieho stupňa a v § 3 tohto kánona označuje všetky 
ostatné spoločne ako prekážky vyššieho stupňa.328 

určuje povahu manželskej prekážky, ale pokiaľ Cirkev rezervovala Najvyššej autori-
te Cirkvi autenticky vyhlásiť, či daná manželská prekážka má pôvod v božom práve 
(prirodzenom alebo pozitívnom), pamätajúc na kauzu Henricha VIII., je Kódex is-
totne vzdialený od úmyslu tvrdiť, že impotencia je jedinou prekážkou prirodzeného 
práva . (KUTTNER, Stephan: Natural Law and Canon Law. In University of Notre 
Dame Natural Law Institute Proceedings, 3, 1949 – 1950, s. 113).
327 Kánon 1042 CIC 1917: § 1 . Impedimenta alia sunt gradus minoris, alia maio-
ris. § 2. Impedimenta gradus minoris sunt: 1. Consanguinitas in tertio gradu lineae 
collateralis; 2. Affinitas in secundo gradu lineae collateralis; 3. Publica honestas in 
secundo gradu; 4. Cognatio spiritualis; 5. Crimen ex adulterio cum promissione vel 
attentatione matrimonii etiam per civilem tantum actum. § 3. Impedimenta maio-
ris gradus alia sunt omnia .
328 Je to logické, keďže impotencia ako manželská prekážka prirodzeného práva 
nemôže byť nikdy dišpenzovaná a uvedené delenie je len podkladom pre dišpen-
začnú prax ohľadne manželských prekážok. Delenie prekážok platného uzavretia 
manželstva povahy rýdzo cirkevného práva na vyššie (impedimenta gradus ma-
ioris) a nižšie (impedimenta gradus minoris) ustanovil pápež Pius X. v roku 1908 
pri úprave organizácie Rímskej kúrie konštitúciou Sapienti consilio (čl. II, bod 19 
Ordo servandus), aby bola ozrejmená aj dovtedajšia prax Rímskej kúrie pri ude-
ľovaní dišpenzov. Tá totiž od určitých prekážok udeľovala dišpenz procedurálne 
jednoduchšie a platnosť dišpenzu v prípade vyhovenia žiadosti nebola podmiene-
ná absenciou obrepcie, resp. subrepcie. Z uvedeného dôvodu poskytovala Apoštol-
ská stolica dišpenzy od prekážok nižšieho stupňa častejšie a od prekážok vyššieho 
stupňa menej často, od niektorých (napr. od prekážky posvätného rádu presbyterá-
tu) úplne výnimočne. Dôvod žiadosti o dišpenz od prekážky impotencie má základ 
buď rozumný (rationabilis causa), ktorý vyžadujú prekážky nižšieho stupňa alebo 
má prekážka impotencie zákonný dôvod na udelenie dišpenzu (legitima causa), 
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Podstatným prvkom manželskej zmluvy je aj vzájomné „poskytnutie 
práva na vlastné telo manželovi.“ Uvedený prvok síce nie je predmetom 
nášho skúmania pokiaľ ide o impotenciu ako manželskej prekážky (psy-
chický postoj, resp. vôľa patrí do oblasti manželského súhlasu), súvislosť 
tu však nachádzame s doktrínou, podľa ktorej účel manželstva, chápa-
ný súčasne aj ako jeden zo skôr spomínaných dobier manželského zväzku 
(bonum coniugum), vyžaduje možnosť manželského sexuálneho spojenia 
(copulatio carnalis).329 

5.3 Impotencia v súčasnom kánonickom práve

5 .3 .1 Úvod

Každý človek má právo uzavrieť manželstvo (ius connubii) a založiť si 
rodinu.330 Takto sformulovaná veta sa síce nenachádza ani v jednom z Kó-
dexov katolíckej cirkvi platných v súčasnosti (nebola obsiahnutá ani v CIC 
1917), ale v obmenenom znení ju môžeme nájsť vo všetkých uvedených 
troch normatívnych zbierkach katolíckej cirkvi. V príslušných kánonoch 
(1058 CIC 1983; 778 CCEO 1990; 1035 CIC 1917) je uvedený nasledovný 
text:

Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur.

Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to právo nezakazuje.

Právo uzavrieť manželstvo vyplýva z prirodzeného práva. Prirodzené 
právo poskytuje každej súkromnej osobe možnosť zariadiť si vlastný život 
podľa svojich predstáv, do ktorých logicky musíme zaradiť aj vôľu člove-
ka žiť v manželskom zväzku a mať vlastné deti. Vo všetkých prameňoch, 
v ktorých sa nachádza toto právo, však vychádza zákonodarca z toho, 
že určité okolnosti (niektoré majúce takisto pôvod v prirodzenom práve) 
budú buď brániť dosiahnutiu účinkov manželskej zmluvy ako výsledku 

ktorý vyžaduje zákonodarca od prekážok vyššieho stupňa.
329 Ako píše sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom (7,4): „Žena nemá moc nad svo-
jím telom, ale muž; podobne ani muž nemá moc nad svojím telom, ale žena.“ Alois 
Soldát uvádza, že v súlade s týmto úryvkom zo Sv. Písma považuje tzv. teória im-
potencie za prekážku platnosti manželstva len neschopnosť súlože, bez ohľadu na 
možnosť alebo nemožnosť plodenia detí, pretože manželstvo vyžaduje podľa slov 
jeho Zakladateľa len to, aby dvaja boli jedným telom – ut sint duo in carne una, 
čo sa dosahuje už súložou. Navyše možnosť, resp. nemožnosť pohlavného styku je 
v zásade dokázateľná, čo však určite neplatí o sterilite. (Porovnaj SOLDÁT, Alois: 
Codex iuris canonici. In Časopis katolického duchovenstva, roč. 1933, č. 3, s. 292).
330 Explicitne sa takto vymedzené právo navhádza v článku 16 Všeobecnej dekla-
rácie ľudských práv, v čl. 12 Európskej konvencie o ľudských právach a v čl. 23 ods. 
2 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.
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prejavu vôle (nízky vek, duševná choroba, neslobodná vôľa) alebo svojou 
povahou budú brániť dosiahnutiu obsahu manželskej zmluvy, resp. z po-
hľadu kánonického práva, dosiahnutiu cieľov manželstva. Je pravda, že 
uzákonenie prekážok manželstva predstavuje výrazne obmedzujúci zásah 
do práva človeka na uzavretie manželstva. Tento zásah cirkevnej (alebo 
svetskej) moci ustanovením prekážok na uzavretie platného manželstva je 
však vo všeobecnosti ospravedlnený ich užitočnosťou pre spoločnosť.

V systéme manželských prekážok kánonického práva je možné hľadať 
viaceré dôvody ich existencie. Oprávnene si môžeme klásť otázku, aké sú 
dôvody existencie impotencie v systéme manželských prekážok? Na túto 
otázku sa usilujeme odpovedať najmä v nasledujúcich častiach.

5.3.2 Vymedzenie pojmu impotencia

Z etymologického hľadiska poskytuje latinské slovo impotens viacero vý-
znamov. Môžmeme ho preložiť, resp. vysvetliť ako bezmocný, slabý, mdlý, 
neovládajúci, ale takisto aj vášnivý, neskrotiteľný, náruživý a neovládajú-
ci seba. Ak sa pokúsime nájsť určité súvislosti a širší zmysel uvedených 
významov, tak nám vychádza, že slovom impotens by sa mala označovať 
osoba, ktorá je z hľadiska vlastnej sexuálnej potencie (sily) bezmocná, prí-
padne neovláda svoju pohlavnú silu so zameraním na jej prirodzený cieľ, 
ktorým je sexuálny úkon medzi mužom a ženou.331

Z obsahového hľadiska význam slova impotencia, ktorý má negatívnu 
konotáciu, je potrebné vysvetliť tento pojem s ohľadom na jeho pozitívne 
vymedzenie (pendant), ktorým je potencia. Potencia je z etymologického 
hľadiska, ako už bolo vyššie uvedené a s ohľadom na obsah pojmu impo-
tencia z pohľadu kánonického práva:

– prirodzená schopnosť, resp. možnosť niečo uskutočniť, t. j. uspôsobenie 
určitých prvkov organizmu k určitému činu,332

– schopnosť premáhať sa, byť zdržanlivý, mierny,
– vládnuci, majúci moc.
V negatívnom význame tohto slova ide teda o:
– neschopnosť, resp. nemožnosť uskutočniť určitý úkon na to, na čo je 

zameraný,
– neschopnosť a bezmocnosť ovládať svoju potenciu v zmysle jej cieľa.333

So zreteľom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že z hľadiska káno-
nickoprávneho potentia predstavuje schopnosť uskutočniť akt, ktorý je sám 
osebe, resp . zo svojej prirodzenej povahy vhodný na plodenie detí .334

331 Porovnaj IVAN, Jozef: Zneplatňujúce prekážky v kánonickej normatíve východ-
ných katolíckych cirkví, s. 109.
332 Porovnaj DUDA, Ján: Katolícke manželské právo, s. 88. 
333 Porovnaj IVAN, Jozef: Zneplatňujúce prekážky v kánonickej normatíve východ-
ných katolíckych cirkví, s. 109.
334 Inhabilitas ad copulam, quae ex se (ex per se; ex ipsa natura) apta est ad ge-
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Na bližšie pochopenie uvedenej definície je potrebné vymedziť, čo zname-
ná vo význame „uskutočniť pohlavný styk“ pojem potentia.
Potentia ako sila, ktorá uskutočňuje pohlavný styk, predpokladá zo stra-

ny muža:
– erekciu,
– preniknutie do vagíny a
– ejakuláciu.
Zo strany ženy vyžaduje potentia, aby:
– žena mala vagínu,
– vagína bola schopná prijať penis.
Problémom, či žena je schopná „prijať muža“, sa zaoberala Rímska Rota, 

ktorá vyriekla zásadné stanovisko v rozsudku coram Sabbatani z roku 
1956: Ak je vagína uzavretá v dôsledku prirodzeného defektu alebo chirur-
gického zákroku, ide o impotenciu a ... ak vagína nevedie k maternici ale 
k inému orgánu, ide o impotenciu .335
Pri ďalšom skúmaní definície potencie sa treba zastaviť pri spojení „akt 

sám osebe vhodný na splodenie detí .“336 Kontroverziu v tejto veci vyvolali 
najmä tri decízie (responsa) Posvätného Ofícia z konca 19. storočia, týka-
júce sa neschopnosti zo strany ženy. Vo svojich odpovediach337 Posvätné 
Ofícium jasne sledovalo líniu, že ak žena nemá vaječníky a maternicu, ne-
spôsobuje to manželskú prekážku. Navyše, odpovede predpokladajú odliš-

nerationem; Porovnaj AUGUSTINE, Charles, P.: A Commentary on the New Code 
of Canon Law. Book III. Vol. V., s. 167; ORSY, Ladislas: Marriage in Canon law. 
Texts and Comments, Reflections and Questions. Leominster : Gracewing Publis-
hing, 1988, s. 106-107.
335 Porovnaj ORSY, Ladislas: Marriage in Canon law. Texts and Comments, Re-
flections and Questions, s. 107. Orsy uvádza, že ide o extenzívnu interpretáciu im-
potencie ex parte mulieris, ktorá sa môže dostať pri problematickej aplikácii „veľmi 
ďaleko“ (od svojho zmyslu).
336 Orsy uvádza, že v biologickom zmysle je potrebné rozlíšiť dva typy kauzality 
pre pochopenie významu spojenia per se (ex ipsa natura) apta est ad generationem. 
Prvý typ kauzality znamená nevyhnutnosť určitého účinku vo vzťahu k príčine, 
napr. ak srdce bije, krv nevyhnutne cirkuluje. Druhý typ kauzality vyjadruje šta-
tistickú pravdepodobnosť určitého stupňa, že určitý následok nastane vo vzťahu 
k príčine, čo v tomto prípade je pravdepodobnosť oplodnenia. Ex ipsa natura teda 
znamená, že zámerom, resp. cieľom aktu, ktorý je vhodný na plodenie detí, nie je 
výlučne a nevyhnutne plodenie detí.
337 Responsum Posv. Ofícia z 3. februára 1887: Quaes.: Num mulier, per utriusque 
ovarii excisi defectum sterilis effecta, ad matrimonium ineundum permitti valeat et 
liceat, necne? Resp.: Re matura diuque perpensa, matrimonium mulieris, de qua in 
casu, non esse impediendum . Responsum z 30. júla 1890: Quaes.: Num mulier N .N . 
cui operatione chirurgica ablata sunt duo ovaria et uterius admitti possit ad mat-
rimonium contrahendum? Resp.: Et re mature perpensa, Emi . DD . Cardinales una 
mecum Inquisitores Generales decreverunt: Matrimonium non esse impediendum. 
Tretie responsum je z 31. októbra 1899 a týka sa rovnakej skutkovej veci – odstrá-
nenia ovárií a maternice.
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nosť v chápaní spojení terminus a quo a terminus ad quem v prípade súlo-
že. Prvé spojenie znamená akt spojenia, chápaný ako oplodňujúci a ktorý 
ohľadom vzniku prekážky je irelevantný. Spojenie terminus ad quem ako 
ten istý akt sa tu chápe vo vzťahu k orgánom a elementom potrebným na 
prokreáciu a treba mu rozumieť tak, že tieto orgány musia byť v stave 
spôsobilom „vytvoriť“ prirodzený výsledok sexuálneho aktu. Všetky vyššie 
uvedené decízie Posvätného Ofícia vyžadujú na existenciu prekážky ter-
minus ad quem.338

V tejto súvislosti však citovaný Charles Augustine uvádza, že holandský 
jezuita A. Lehmkuhl poukázal339 na to, že ak sa žene vnútorné pohlav-
né orgány odstránia chirurgicky, ide o vonkajší aktívny zásah a či už bol 
urobený zákonne alebo protizákonne, je to zásah v rozpore s prírodou. Ak 
tento zásah bol vykonaný ako výsledok dohody, robí jeho následok (vybra-
tie vnútorných pohlavných orgánov ženy) manželstvo neplatným, pretože 
uvedená dohoda – v spojení so zákrokom – ako výraz vedomej a slobodnej 
vylučuje jeden z cieľov manželstva, ktorým je potomstvo (bonum prolis). 
Na druhej strane sterilita, ktorá nie je spôsobená vonkajším zásahom je 
len pasívnou okolnosťou, pri ktorej nikto svojím konaním nezabránil napl-
neniu spomínaného cieľa manželstva (potomstvo).340

V zmysle uvedených odpovedí aj v súčasnosti Kongregácia pre boží kult 
a disciplínu sviatostí rieši predložené otázky.341

338 AUGUSTINE, Charles, P.: A Commentary  on  the New Code  of Canon Law. 
Book III. Vol. V., s. 168-169;
339 Svoje stanovisko publikoval v príspevku LEHMKUHL, Aug: Carentia ovario-
rum vel uteri num obstet mulieris matrimonio v časopise The American ecclesiasti-
cal review, volume XXVIII, r. 1903, na s. 314-322.; dostupné na: https://archive.org/
stream/americanecclesia28cathuoft#page/314/mode/2up
340 Porovnaj AUGUSTINE, Charles, P.: A Commentary on  the New Code of Ca-
non Law. Book III. Vol. V., s. 170-171; na tomto mieste treba upozorniť na posun 
v chápaní „poradia“ cieľov manželstva. CIC 1917 v kán. 1013 § 1 uvádzal: Prvotný 
účel manželstva  je plodiť a vychovávať potomstvo;  vedľajším  je  vzájomná pomoc 
a prostriedok k ukojeniu žiadostivosti. V súčasnosti platný CIC 1983 má však v ká-
none 1055 § 1 formuláciu: Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi 
sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná 
na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi 
pokrstenými na hodnosť sviatosti. Čiže ciele manželstva sú podľa CIC 1983 v zása-
de rovnocenné. 
341 Porovnaj JEMOLO, Arturo C: Il matrimonio nel diritto canonico dal Concilio 
di Trento al Codice 1917. Bologna : Società editrice il Mulino, 1993, s. 169. Autor 
však píše, že v rozsudku z 3. februára 1916 (coram Many) zaznel názor, ktorý nesú-
hlasí s tým, že ženy bez maternice a ovárií nie sú impotentné v zmysle manželskej 
prekážky. Na druhej strane v rozsudku zo 14. júla 1917 (coram Sebastianelli) bola 
potvrdená tradičná línia, že „sila“ spočíva v samotnej skutočnosti pohlavného sty-
ku a neprihliada sa na prokreačné orgány a elementy v tele. (Porovnaj JEMOLO, 
Arturo C: Il matrimonio nel diritto canonico dal Concilio di Trento al Codice 1917, 
s. 169.)
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V širšom zmysle sa niekedy pod pojmom impotencia myslí okrem ne-
schopnosti uskutočniť sexuálny styk aj neschopnosť splodiť dieťa. Avšak 
s ohľadom na účel a zmysel kánonickoprávnej úpravy impotencie ako 
manželskej prekážky sa impotenciou rozumie len neschopnosť uskutočniť 
súlož s osobou iného pohlavia.

Na dpolnenie celkového pohľadu na tento problém je vhodné spomenúť, 
že vo väššine východných ortodoxných (pravoslávnych) cirkví342 sa impo-
tencia nepovažuje za manželskú prekážku, ale len za dôvod rozvodu man-
želstva, o ktorý môže požiadať ktorýkoľvek z manželov. Vyžaduje sa však, 
aby tento stav existoval už pred uzavretím manželstva a druhá strana 
o tom v čase jeho uzavretia nevedela. Opäť sa tu prejavuje aj význam tra-
dície byzantského rímskeho práva,343 pretože stav impotencie musí trvať 
aspoň tri roky (cohabitatio triennalis) . V niektorých stredoamerických štá-
toch (v tých, v ktorých je manželská legislatíva ovplyvnená kánonickou 
úpravou spred Tridentského koncilu) je impotencia dôvodom na vyhlá-
senie nulity manželstva. V iných krajinách (Taliansko, Švajčiarsko, Ne-
mecko) je impotencia okolnosťou, ktorá môže byť predmetom podstatného 
omylu o vlastnosti manželského partnera.344

5.3.3 Predpoklady impotencie ako manželskej prekážky

Kánon 1084 CIC (a takmer identicky aj kánon 801 § 1 a 2 CCEO) upra-
vuje v § 1 a 2 impotenciu nasledujúcimi slovami:

Can. 1084 CIC 1983:
§ 1 . Impotentia coeundi antecedens et perpetua, sive ex parte viri sive ex 

parte mulieris, sive absoluta sive relativa, matrimonium ex ipsa eius na-
tura dirimit . 

§ 2 . Si impedimentum impotentiae dubium sit, sive dubio iuris sive du-
bio facti, matrimonium non est impediendum nec, stante dubio, nullum 
declarandum .

Kán. 1084 CIC 1983:
§ 1. Predchádzajúca a trvalá impotencia mať styk buď zo strany muža, 

alebo ženy, buď absolútna, alebo relatívna, zneplatňuje manželstvo zo sa-
mej svojej prirodzenosti .
§ 2. Ak prekážka impotencie je pochybná buď z hľadiska právnej alebo 

skutkovej pochybnosti, uzavretiu manželstva netreba prekážať, ani manžel-
stvo vyhlásiť za nulitné, kým pochybnosť trvá.

342 Impotencia je prekážkou uzavretia manželstva len v Ortodoxnej koptskej cirkvi 
v Egypte.
343 Novela 22 cisára Justiniána z roku 535.
344 Porovnaj IVAN, Jozef: Zneplatňujúce prekážky v kánonickej normatíve východ-
ných katolíckych cirkví, s. 126.
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Zo znenia kánona je zrejmé, že impotencia je prekážkou uzavretia plat-
ného manželstva, ale aké sú predpoklady naplnenia skutkovej podstaty 
tejto prekážky, resp. aké vlastnosti musí mať stav impotencie, z kánonu 
1084 nevyplýva. Vlastnosti, ktoré musí impotencia, chápaná ako neschop-
nosť telesného spojenia (t. j. impotentia coeundi) mať z hľadiska skutkové-
ho aj právnického mať, sú nasledujúce:

a) impotencia musí byť predchádzajúca (antecedens) 
Aby neschopnosť telesného spojenia spôsobila prekážku manželstva 

musí existovať v momente odovzdávania manželského súhlasu; tento 
predpoklad je v súlade s právnou požiadavkou, podľa ktorej sa platnosť 
zmluvy (t. j. pri uzavieraní manželstva) posudzuje s ohľadom na to, či sú 
predpoklady jej platnosti splnené v momente jej uzavierania; vznik im-
potencie po uzavretí manželstva je z hľadiska kánonického manželského 
práva irelevantné;345

b) impotencia musí byť trvalá (perpetua)
 Impotencia predstavuje jav, ktorého príčina je prítomná v organizme po-

stihnutej osoby, ako okolnosť, ktorá ju spôsobuje. Trvalosť ako nevyhnut-
nú vlastnosť impotencie zaviedol do kánonického práva pápež Inocent III 
v odpovedi na problém, ktorý mu predložil biskup z Auxerre.346 Odpoveď 
pápeža347 podľa Boccafolu poskytuje dve možné interpretácie. Podľa prvej 
(tzv. skutkovej) interpretácie pápež riešil iba individuálny prípad. V dôsled-
ku toho je „trvalosť“ impotencie ako podmienka zneplatňujúca manželstvo 
fakticky (skutkovo) trvalá. A tak, aj keď hocikedy po uzavretí manželstva 
(ktoré bolo vyhlásené za neplatné z dôvodu impotencie) osoba „obnoví“ svoju 
potenciu, platí, že manželstvo bolo uzavreté platne, keďže jej impotencia nie 

345 Nie je však možné zamieňať „vznik“ s pojmom „objavenie sa“ impotencie. „Ob-
javenie sa“ impotencie po uzavretí manželstva, t. j. pri prvom pokuse uskutočniť 
pohlavný styk, často zakladá predpoklad, že existovala už v čase uzavretia man-
želstva, a uvedený predpoklad je o to silnejší, čím skôr po uzavretí manželstva sa 
impotencia objavila. (Porovnaj BEAL, John P. – CORIDEN, James A. – GREEN, 
Thomas J.: New Commentary on the Code of Canon Law. Mahwah : Paulist Press, 
2002, s. 1285.)
346 Dekretálie (X, 4,15,6); ide o situáciu ženy, ktorá nebola schopná z dôvodu „de-
fektu jej genitálií“ (mulier arcta) uskutočniť telesný styk so svojím manželom; 
biskup na podklade vyjadrenia od matronae honestae rozlúčil z dôvodu absolút-
nej impotencie ich manželstvo; žena po nejakom čase uzavrela nové manželstvo, 
v ktorom mala normálny sexuálny styk. (Porovnaj BOCCAFOLA, Kenneth: The 
Requirement of Perpetuity for the Impediment of Impotence, s. 39-41).
347 ... nos tamen, perspicaciter attendentes, quod impedimentum illud non erat per-
petuum, quod praeter divinum miraculum per opus humanum absque corporali pe-
riculo potuit removeri, sententiam divortii per errorem, licet probabilem, novimus 
esse prolatam  . . . et ideo inter ipsam mulierem et primum virum dicimus matrimo-
nium extitisse .
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je, in facto trvalá. Uvedená interpretácia je založená na chápaní slová „trva-
lá“ (perpetua) ako stavu fyzického pretrvávajúceho do smrti.348

Druhá interpretácia (konceptuálna) vysvetľuje odpoveď pápeža tak, že 
prostredníctvom riešeného prípadu v podstate ustanovil a definoval práv-
nický pojem „trvalá impotencia ako manželská prekážka“. Trvalosť im-
potencie teda nie je pojem rýdzo skutkový (z oblasti fyzickej dispozície), 
merateľný v čase, ale skôr ide o eticko-juridický koncept – princíp z oblasti 
morálnych práv a povinností.349 A v tomto zmysle sa trvalosť týka primár-
ne právnickej podmienenosti, t. j. či právo, resp. povinnosť môže byť prene-
sené do konkrétneho súboru faktických okolností. Platnosť manželstva ne-
závisí na pokračovaní alebo odstránení (biologického) stavu neschopnosti, 
ale skôr na morálnej možnosti, resp. nemožnosti, t. j. v rámci možností 
(limitov) daných konceptom trvalosti .350

c) impotencia musí byť istá (certa)
Istota ohľadne stavu neschopnosti predstavuje stupeň presvedčenia 

kompetentnej autority o jej existencii ako manželskej prekážky.351 Keďže 
lekárske závery používané v procese na vyhlásenie neplatnosti manžel-
stva s titulom „impotencia“ používajú terminológiu s prvkami opatrných 
pochybností, cirkevný sudca k nim musí zaujať stanovisko, ktoré, ak má 
vydať afirmatívny rozsudok, musí byť podložené dôkazmi určitej kvali-
ty. Napriek tomu cirkevný sudca, ktorý vyhlasuje neplatnosť manželstva 
z dôvodu impotencie, musí nadobudnúť vo veci „len“ morálnu istotu, ktorú 
nadobudne zo spisov kauzy a z vykonaných dôkazov. Morálna istota ako 
určitý stupeň presvedčenia vylučuje každú podloženú a rozumnú pochyb-
nosť (v našom prípade o impotencii) a takto chápaná sa podstatne odlišuje 
od pravdepodobnosti. Na druhej strane stav morálnej istoty ponecháva ab-

348 Odpoveď Inocenta III. v zmysle skutkovej interpretácie znamená, že impoten-
cia uvedenej ženy nebola trvalá, pretože ako faktická okolnosť mohla byť a bola 
odstránená ľudskými prostriedkami bez nebezpečenstva telesného poškodenia. 
A preto rozsudok deklarujúci ženinu absolútnu a trvalú impotenciu bol chybný od 
momentu, keď mala riadny pohlavný styk (s druhým manželom). 
349 Porovnaj BOCCAFOLA, Kenneth: The Requirement of Perpetuity for the Impe-
diment of Impotence, s. 41-42.; Boccafola uvádza aj vysvetlenie od Johna Keatinga 
(Bearing of mental impairment), že ... je nepresné vysvetľovať impotenciu ako fy-
zickú neschopnosť uskutočniť actus per se aptos ad prolis generationem; je to skôr 
morálna neschopnosť prevziať právo a povinnosť uskutočniť tento akt.
350 Porovnaj BOCCAFOLA, Kenneth: The Requirement of Perpetuity  for  the Im-
pediment of Impotence, s. 42; odkazuje tu na pravidlo katolíckej morálnej teológie: 
Quod iure non possumus, id absolute non posse censemur (Čo podľa práva nemôže-
me, o tom nemožno ani uvažovať.)
351 Rôzne pravidlá (štandardy) lekárov a právnikov ohľadne istoty o impotencii 
však spôsobili nedorozumenia v kauzách s predmetom impotencie ako manželskej 
prekážky (Porovnaj BEAL, John P. – CORIDEN, James A. – GREEN, Thomas J.: 
New Commentary on the Code of Canon Law, s. 1285).
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solútnu možnosť existencie opaku (teda neexistencie impotencie), čím sa 
odlišuje od absolútnej istoty.352

Keďže prekážka impotencie je tesne spojená s esenciálnymi cieľmi man-
želstva, odvodzuje sa jej pôvod z prirodzeného práva. Pokiaľ o nej existuje 
pochybnosť, platí špeciálne ustanovenie kán. 1084 § 2 (CIC 1983), podľa 
ktorého: Ak prekážka impotencie je pochybná buď z hľadiska právnej alebo 
skutkovej pochybnosti, uzavretiu manželstva netreba prekážať, ani manžel-
stvo vyhlásiť za nulitné, kým pochybnosť trvá. Navyše podľa ustanovenia 
kánona 1060 – ktoré má všeobecnú povahu – má manželstvo priazeň prá-
va (favor iuris), a preto v pochybnosti treba trvať na jeho platnosti, kým 
sa nedokáže opak. 

Okrem uvedených dvoch pravidiel je treba problém pochybnej impoten-
cie vidieť aj vo svetle interpretačného pravidla obsiahnutého v kánone 18 
CIC. Podľa tohto ustanovenia platí, že zákony, ktoré zužujú slobodné vy-
konávanie práv, podliehajú striktnému výkladu. Zákon (t. j. kán. 1084 CIC 
a kán. 801 CCEO), ustanovujúci impotenciu ako obmedzujúci slobodné 
uzavretie manželstva (manželskú prekážku), je preto potrebné interpreto-
vať striktne. Tento spôsob interpretácie znamená, že manželstvo sa v prí-
pade pochybnosti o existencii impotencie považuje za platne uzavreté.353

5.3.4 Impotencia ako objektívna okolnosť

Impotencia je okolnosť faktická a ako biologický stav človeka ju posu-
dzuje medicínska veda (ako už bolo na inom mieste uvedené).354 Lekárska 
veda síce podáva v rámci svojej kompetencie posudok o existencii alebo 
o neexistencii impotencie ako telesného stavu, tým sa však oblasť jej pô-
sobnosti končí, pretože lekár nie je kompetentný rozhodovať o platnosti 
manželstva. Súčasne totiž zákonodarca, tiež v rámci svojej kompetencie, 
posudzuje lekársky záver z hľadiska potrieb, ktoré predpokladá kánonické 
právo pre naplnenie účelu manželstva. Preto sa záver, ktorý ohľadne im-
potencie robí právnik (v prípade impotencie katolícka cirkev), prispôsobuje 
účelu, ktorý chce spoločnosť dosiahnuť v záujme dobra manželov. 

V CIC 1917 bolo výslovne uvedené, že impotencia bez ohľadu na to, či 
o nej manželia (alebo ktokoľvek iný) vedia, spôsobuje neplatnosť manžel-
stva a to už mocou prirodzeného práva.355 V CIC 1983 ani v CCEO 1990 
príslušné spojenie sive alteri cognita sive non neobsahuje, neznamená to 

352 K pojmu morálna istota pozri: GROCHOLEWSKI, Zenon: Morálna istota ako 
kľúč na čítanie noriem procesného práva. Spišské Podhradie-Spišská kapitu-
la : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1999.
353 Porovnaj BEAL, John P. – CORIDEN, James A. – GREEN, Thomas J.: New 
Commentary on the Code of Canon Law, s. 1285.
354 Porovnaj text s poznámkou č. 245 (BAJADA, Joseph: Sexual Impotence: The 
Contribution of Paolo Zacchia, 1584-1659.).
355 Paragraf 1 kánona 1068 CIC 1917.
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však zmenu toho, že ide o objektívnu okolnosť. Z kánonickoprávnej doktrí-
ny, podľa ktorej je impotencia prekážkou prirodzeného práva vyplýva, že 
ide o prekážku verejného práva a pre neplatnosť manželstva sa nevyžaduje 
vedomie o jej existencii.356 Z tohto faktu vyplýva, že ani prípadné vedomie 
a prijatie faktu impotencie a vôľa uzavrieť manželstvo nie je relevantná 
a prekážka ex ipsa natura (per se) robí manželstvo neplatným. Kto je totiž 
neschopný vykonať úkon telesného spojenia, nemôže dosiahnuť a zdoko-
naliť vzájomné darovanie sa, ktoré je (opäť) ex ipsa natura zacielené na 
dosiahnutie interpersonálneho spoločenstva a na plodenie detí.357 

Nevyžadujú sa teda subjektívne poznanie a znalosti o zdravotnom sta-
ve svojom a manželovom na to, aby to podstatne menilo situáciu ohľadne 
platnosti manželskej zmluvy. Naopak, ak – z hľadiska práva – od začiatku 
chýba prvok, ktorý podstatným spôsobom utvára zmluvu, ktorej obsahom 
je aj „právo na telo“ (ius in corpus), manželská zmluva trpí nenapraviteľ-
nou objektívnou vadou, ktorá pramení z prirodzeného božieho práva.358 
Kánonické právo (pozitívne, rýdzo ľudské) tento stav potom plne v súlade 
s tým deklaruje v príslušnej právnej norme. Manželia teda nemôžu pre-
javom vlastnej vôle zmeniť účinky právnej úpravy, t. j. napriek existencii 
impotencie uzavrieť platné manželstvo.

5.3.5 Druhy impotencie

Pod pojem impotencia je potrebné zahrnúť jej viaceré druhy, ktoré v pre-
nesenom zmysle predstavujú jej kvalitatívne vlastnosti. Vzniknú tak via-
ceré terminologické spojenia, ktoré charakterizujú určitú skutkovú, resp. 
právnu situáciu, viac alebo menej relevantnú pre posúdenie jej účinkov na 
existenciu impotencie ako prekážky vzniku platného manželstva.

Impotentia naturalis et intrinseca
Ide o impotenciu, ktorej dôvody sú vnútorné ex corporis et naturae vitio 

proveniens, resp. vrodené, t. j. ktorej zárodky sú na osobe prítomné od jej 
narodenia.

Impotentia accidentalis et extrinseca
Uvedené spojenie označuje neschopnosť, ktorej príčina je náhodná, resp. 

ktorá vznikla z vonkajších príčin, ako dôsledok choroby alebo úrazu. Stre-
dovekí autori sem ako príčiny zaraďovali všetky okolnosti, ktoré sú ne-

356 IVAN, Jozef: Zneplatňujúce prekážky v kánonickej normatíve východných kato-
líckych cirkví, s. 122.
357 Porovnaj kán. 1055 § 1 CIC; IVAN, Jozef: Zneplatňujúce prekážky v kánonickej 
normatíve východných katolíckych cirkví, s. 122.
358 Porovnaj PEJŠKA, Josef: Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu 
československému III . Manželské  právo  kanonické. Obořiště : Theologický ústav 
CSsR, 1934, s. 165.



112

známe, resp. sú spôsobené nadprirodzenými silami, vrátane mágie a ča-
rodejníctva. Keďže okolnosti vyššie uvedené sú vyvolané vonkajšími, t. 
j. umelými príčinami, niekedy sa takáto neschopnosť označuje spojením 
impotentia artificialis.

Impotentia organica
Organická impotencia má príčinu vo vade pohlavných orgánov, ktorá je 

buď vrodená alebo získaná neskôr. Môže ísť o ich nedostatočnú vyvinutosť, 
chorobnú deformáciu, prípadne úplnú absenciu.

Impotentia functionalis
Toto spojenie označuje stav neschopnosti, ktorý je podmienený nervový-

mi, resp. psychickými stavmi, brániaci uskutočniť sexuálny styk napriek 
ich fyzickej neporušenosti.359

Impotentia perpetua (insanabilis)
Je to stav trvalej impotencie, ktorá je normálnymi a z hľadiska katolíc-

kej mravouky360 dovolenými lekárskymi zásahmi nevyliečiteľná. Termín 
označuje skutkový stav, ktorý však z hľadiska práva je jedným z podstat-
ných prvkov celkového posúdenia skutkového stavu impotencie.

Impotentia temporanea
Dočasná impotencia je stav, ktorý môže byť spôsobený akýmikoľvek 

okolnosťami a zanikne pominutím zapríčiňujúcej okolnosti. Impotentia 
temporanea označuje stav faktický, ale pritom právne významný pre po-
súdenie existencie, resp. neexistencie manželskej prekážky. Stricto sensu 
nejde o neschopnosť pohlavného styku.

Impotentia antecedens
Toto spojenie označuje juridickú, nie skutkovú situáciu a znamená, že 

impotencia nastala ešte pred uzavretím manželstva. Je to jedno z kľúčo-
vých terminologických spojení s ohľadom na celkové hodnotenie z hľadiska 
práva.

Impotentia subsequens
Na rozdiel od neschopnosti, ktorá existovala už pred uzavretím man-

želstva, tento termín označuje faktický stav, ktorý vznikol až po uzavretí 
manželstva a to bez ohľadu na jeho príčinu.

Impotentia absoluta

359 Porovnaj BEAL, John P. – CORIDEN, James A. – GREEN, Thomas J.: New 
Commentary on the Code of Canon Law, s. 1285.
360 To jest pri pokuse o jej odstránenie nehrozí nebezpečenstvo smrti alebo ťažkého 
hriechu. (Porovnaj SOLDÁT, Alois: Codex iuris canonici, s. 293).
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Absolútna impotencia je neschopnosť pohlavného styku s každou osobou 
iného pohlavia. Je to takisto jeden z podstatných znakov, tvoriacich skut-
kovú podstatu impotencie ako manželskej prekážky.

Impotentia relativa
Relatívna impotencia označuje neschopnosť telesného styku len s urči-

tou osobou, resp. s určitými osobami iného pohlavia. 

Impotentia certa
Termín istá (určitá) telesná neschopnosť označuje stav, ktorého existen-

cia vylučuje akúkoľvek odôvodnenú a rozumnú pochybnosť a na druhej 
strane ponecháva možnosť opaku v absolútnom zmysle.361

Impotentia dubia
Impotencia neistá (pochybná) označuje stav, ktorý vzhľadom na jeho 

sprievodné okolnosti, resp. vlastnosti, nie je možné považovať za taký, 
aby vylučoval akúkoľvek rozumnú pochybnosť o existencii impotencie ako 
manželskej prekážky. 

Impotentia ex parte viri
Uvedený termín vyjadruje delenie impotencie z hľadiska subjektu 

a označuje neschopnosť zo strany muža. Impotencia zo strany ženy sa 
označuje termínom ex parte mulieris .

Impotentia pariendi
Je špecifickým odborným medicínskym termínom, ktorý označuje ne-

schopnosť ženy porodiť dieťa. Stricto sensu nejde v tomto prípade o ne-
schopnosť telesného spojenia.

Impotentia generandi seu sterilitas (impotentia concipiendi)
Uvedeným slovným spojením sa označuje síce jeden stav, ktorý však 

môže byť spôsobený viacerými príčinami. Ide o neschopnosť splodiť dieťa 
a v oblasti manželských prekážok je tento stav irelevantný. 

Impotentia coeundi seu perficiendi copulam carnalem (impoten-
tia copulativa)

Ako manželská prekážka kánonického práva sa hodnotí jedine stav ne-
schopnosti uskutočniť a dovŕšiť telesný styk a na túto situáciu sa používa 
vyššie uvedené spojenie.

361 Aplikuje sa tu kritérium morálnej istoty v rozhodovaní sudcu, t. j., že v rozhod-
nutí sudcu sa vyžaduje taká istota, voči ktorej chýba rozumný dôvod o nej pochy-
bovať. (Porovnaj ERDÖ, Péter: Problémy s morálnou istotou v procese manželskej 
nulity. In Tribunál, č. 1/2002, s. 6; dostupné na: 
http://tribunal.kapitula.sk/2002-1/problemy.htm)
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5.3.6 Sterilita (impotentia generandi)

Ak sa na problém sterility pozrieme zo širšieho hľadiska než len práv-
nického, tak je zrejmé, že v pohlavnom akte účinkujú dva faktory – ľudská 
sila, resp. vôľa a prirodzený biologický proces, ktorý muž a žena nemôžu 
ovládať (ak odhliadneme od umelých prostriedkov brániacich počatiu).362 
A okolnosťou, ktorá sama osebe ovplyvňuje výsledok biologického proce-
su je aj neplodnosť, bez ohľadu na to, aká príčina ju spôsobuje. Dekrét 
Kongregácie pre náuku viery z roku 1977 treba vidieť aj v tom duchu, že 
muž a žena pri pohlavnom styku nemusia nevyhnutne mať úmysel splo-
diť dieťa, telesné (pohlavné) spojenie nevyžaduje plodiaci účinok a na úče-
ly práva sa manželstvo považuje za konzumované. Základom impotencie 
v zmysle manželskej prekážky (impedimentum impotentia coeundi) je teda 
v prenesenom zmysle, že tu chýba schopnosť fyzicky prijať druhého (ordi-
natio ad prolem) .

A) Problém sterility v CIC 1917
Kódex kánonického práva z roku 1917 obsahoval ohľadne sterility vo 

vzťahu k manželstvu nasledujúci text:

Can. 1068 § 3 (CIC 1917):
Sterilitas matrimonium nec dirimit nec impedit .

Kán. 1068 § 3:
Sterilita manželstvo neruší ani mu neprekáža.

Tento text označuje sterilitu (neplodnosť; impotentia generandi) za stav, 
ktorý nebránil uzavretiu platného manželstva a sterilita nepatrila ani me-
dzi zakazujúce manželské prekážky (nebránili jeho platnosti ale spôsobo-
vali jeho nedovolenosť). Pri existencii sterility sa síce nedosiahne jedno 
z dobier manželstva – bonum prolis (potomstvo), ale ak sterilita nie je 
spojená s neschopnosťou pohlavného styku dosiahne sa ďalší cieľ manžel-
stva – bonum coniugum (telesné spojenie), ktorý CIC 1917 uvádzal ako 
vedľajší účel manželstva.363

Teória, ktorá stav sterility rozširuje (theoria sterilitatis), vidí faktor, kto-
rý spôsobuje jej vylučujúci účinok na manželstvo v absencii plodiacej schop-
nosti, s poukázaním na to, že manželstvo vyžaduje súlož, ktorá je sama 
osebe (per se) schopná splodiť deti a preto, ak neexistuje u muža alebo ženy 
tento predpoklad, sú neschopní pre manželstvo. Nemôžu totiž dosiahnuť 

362 Porovnaj KRAJČI, Jozef: Veľké tajomstvo. Bratislava : Pressfoto, 1993, s. 70.
363 Kán. 1013 § 1 (CIC 1917): Matrimonii finis primarius est procreatio atque edu-
catio prolis; secundarius mutuum; adiutorium et remedium concupiscentiae. (Pre-
klad: Primárnym účelom manželstva je plodiť a vychovávať potomstvo; sekundár-
nym je vzájomná pomoc a ako prostriedok k ukojeniu žiadostivosti.)
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primárny účel manželstva (bonum prolis) a sekundárny účel manželstva 
(bonum coniugum) nie je samostatným, ale len odvodeným účelom, ktorý 
nie je možné považovať za základ manželstva.364 Kongregácia Posvätného 
Ofícia v roku 1935 vydala reskript, podľa ktorého muž, ktorý utrpel nevy-
liečiteľnú vazektómiu, uzavrel manželstvo platne.365 Keďže však reskript 
nemá zovšeobecňujúcu povahu v zmysle teoretického vymedzenia sterility 
a jej miesta v systéme prekážok manželstva, individuálny prístup v rozho-
dovacej činnosti Rímskej Roty ohľadne poruchy mužských vnútorných po-
hlavných orgánov tým nebol narušený.366 Judikatúra Rímskej Roty po II. 
svetovej vojne bola základom zjednotenia sa na určitom stanovisku, ktoré 
potom vyjadrila Kongregácia pre náuku viery v dekréte z 13. mája roku 
1977.367 Dekrét (o impotencii prekážajúcej manželstvu) poskytuje určitý 
teoretický základ v tom, že negatívnym spôsobom vymedzuje pojem úplný 
pohlavný styk tak, že k jeho úplnosti nie je nevyhnutne potrebná plodiaca 
schopnosť mužských pohlavných žliaz. V dôsledku toho absencia plodiacej 
sily (snáď je na mieste spojenie sterilita v užšom zmysle) spôsobená vazek-
tómiou nezakladá skutkovú podstatu impotencie ako vylučujúcej manžel-

364 Porovnaj SOLDÁT, Alois: Codex iuris canonici, s. 292-293; Rímska Rota v sen-
tencii z roku 1911 odmietla koncepciu sterility ako manželskej prekážky, avšak 
jednoznačne za základ svojej rozhodovacej praxe neprijala ani jednu z oboch spo-
mínaných teórií.
365 Táto odpoveď Kongregácie posv. Ofícia rozširuje pôsobnosť aj na ženy, ktoré 
boli zbavené chirurgicky vnútorných pohlavných orgánov. Išlo o reakciu na záko-
nom vnútené sterilizácie, vykonávané od roku 1933 v Nemecku v záujme „ochrany 
germánskej krvi a rasy.“ Jozef Ivan cituje z tejto odpovede Kongregácie:  . . . v prí-
pade  sterilizácie  uloženej  nespravodlivým  zákonom  sa  nemá  brániť  manželstvu 
v zmysle kánona 1068 § 2 (Porovnaj IVAN, Jozef: Zneplatňujúce prekážky v káno-
nickej normatíve východných katolíckych cirkví, s. 115.).
366 Tento postup Rímska rota vysvetľovala tak, že spomínané kauzy, ktoré riešila 
Kongregácia Posv. Ofícia mali za základ skutkový stav (existenciu alebo neexis-
tenciu určitého biologického stavu osoby) a keďže tu mohla existovať skutková 
pochybnosť – dubium facti – nemôže rozhodnutie vo veci definitívne zaväzovať 
v podobných prípadoch (Porovnaj IVAN, Jozef: Zneplatňujúce prekážky v kánonic-
kej normatíve východných katolíckych cirkví, s. 115-116.)
367 Decretum circa impotentiam quae matrimonium dirimit (AAS 69, 1977, s. 426): 
(Dubii): 1. Utrum impotentia, quae matrimonium dirimit, consistat in incapacita-
te, antecedenti quidem et perpetua, sive assoluta sive relativa, perficiendi copulam 
coniugalem. 2.Quatenus affirmative, utrum ad copulam coniugalem requiratur ne-
cessario eiaculatio seminis in testiculis elaborati . (Responsa): Ad primum: Affirma-
tive; ad secundum: Negative. (Preklad: 1. Či impotencia zneplatňujúca manželstvo 
spočíva v neschopnosti, predchádzajúcej a trvalej, absolútnej alebo relatívnej, usku-
točniť pohlavný styk. 2. Ak áno, či na úplný pohlavný styk sa nevyhnutne vyžadu-
je ejakulácia semena vyprodukovaného v semenníkoch. Odpoveď: na prvú otázku: 
„áno“; na druhú otázku: „nie“.)
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skej prekážky. Analogicky preto aj sterilita v širšom zmysle (impotentia 
generandi) nemôže byť vylučujúcou manželskou prekážkou.368

V súvislosti s problémom sterility bolo ustálenou zásadou Kongregácie 
pre disciplínu sviatostí, ktorá vymedzovala kritérium posúdenia určitého 
stavu ako prekážky uzavretia manželstva tak, že nestačí spojenie :  . . .non 
sufficit copula vulvaris, sed requiritur copula vaginalis, i.e. intra orificium 
vaginae .369 Z tohto stanoviska Kongregácie bolo potrebné vychádzať pri 
posudzovaní stavov ako sú vazektómia, anafrodízia, vaginizmus, infanti-
lizmus a iné stavy, ktoré znemožňujú plodný pohlavný styk, ak sú súčasne 
tieto stavy trvalé a predchádzajúce. Navyše sa malo uplatňovať aj v prípa-
doch ak žena bola oplodnená mravne nedovoleným spôsobom.370

B) Sterilita v právnej úprave CIC 1983 a CCEO 1990
Oba kódexy upravujú sterilitu v príslušných kánonoch v rovnakom vý-

zname a takisto rovnako odkazujú na potrebu prihliadať na kánon, upra-
vujúci problematiku podvodu pri manželskom súhlase. Znenie oboch ká-
nonov je nasledujúce:

Can. 1084 § 3 (CIC 1983):
Sterilitas matrimonium nec prohibet nec dirimit, firmo praescripto can. 

1098.

Kán. 108, § 3.
Neplodnosť manželstvo ani nezakazuje ani ho nezneplatňuje, pri zacho-

vaní predpisu kánona 1098.

Can. 80, § 3 (CCEO 1990):
Sterilitas matrimonium nec prohibet nec dirimit firmo can. 821.

Kán 801 § 3.
Neplodnosť manželstvo ani nezakazuje ani ho nezneplatňuje, pri zacho-

vaní predpisu kánona 821.

Pokračujúc v línii tradície, nepredstavuje sterilita ani podľa súčasnej 
kánonickoprávnej úpravy prekážku uzavretia platného manželstva, hoci 
súdna prax musí ohľadne problému impotencie riešiť viaceré problémy, 

368 Z hľadiska doktrinálneho je však dôležité spomenúť, že k afirmatívnej odpovedi 
Kongregácie Posv. Ofícia (r. 1971) na možnosť konvalidácie manželstva sterilnej 
osoby bola pripojená klauzula, ktorá predpokladá, že osoba odmieta antikoncepč-
ný úmysel, t. j. nevylučuje dobro potomstva (Porovnaj IVAN, Jozef: Zneplatňujúce 
prekážky v kánonickej normatíve východných katolíckych cirkví, s. 116.).
369 ... spojenie nenastáva maternicou ale vagínou; Porovnaj SOLDÁT, Alois: Codex 
iuris canonici, s. 295.
370 Porovnaj SOLDÁT, Alois: Codex iuris canonici, s. 295.
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ktoré sú často komplikované a sú na pomedzí sterility a impotencie. Nie 
je to neschopnosť uskutočniť pohlavný styk, ale neschopnosť splodiť dieťa. 
V prenesenom zmysle je to neschopnosť mužských alebo ženských pohlav-
ných buniek mať schopnosť plodivej sily, ktorá je spôsobilá splodiť dieťa. 
Schopnosť copula per se apta ad generationem je tu zachovaná, ale z ne-
jakej príčiny – výlučne vonkajšej a prirodzenej – nenastáva pri pohlav-
nom styku oplodnenie.371 Keďže sterilita nebráni telesnému spojeniu, je 
splnená požiadavka ut sint duo in carne una a je splnený aj jeden z cieľov 
manželstva – dobro spojenia (bonum coniugum) . 

Záverom treba konštatovať, že sterilita per se (sama osebe), resp. ex ipsa 
natura (svojou povahou), t. j. ak nie je spojená s impotenciou, nie je dôvo-
dom neplatnosti manželstva v kánonickom práve latinskej cirkvi a takisto 
ani v práve východných katolíckych cirkví.

C) Sterilita ako predmet podvodu pri manželskom súhlase.
V príslušných kánonoch oba Kódexy katolíckej cirkvi odkazujú (1084 

a 801) v § 3 na iný kánon, ktorými sú v prípade CIC kánon 1098 a v prípa-
de CCEO ide o kánon 821. Ich znenie je nasledovné:

Can. 821 CCEO: 
Qui matrimonium celebrat deceptus dolo ad obtinendum consensum 

patrato circa aliquam alterius partis qualitatem, quae sua natura consor-
tium vitae coniugalis graviter perturbare potest, invalide celebrat .

Kán. 821:
Kto  uzaviera  manželstvo  oklamaný  podvodom,  vykonaným  za  účelom 

dosiahnutia manželského súhlasu, týkajúceho sa nejakej vlastnosti druhej 
strany,  ktorá  vo  svojej  prirodzenosti môže  vážne  narušovať  spoločenstvo 
manželského života, uzaviera ho neplatne.

Can. 1098 CIC: 
Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum patrato, 

circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium 
vitae coniugalis graviter perturbare potest, invalide contrahit .

Kán. 1098:
Kto  uzaviera manželstvo  oklamaný  podvodom,  vykonaným na  získanie 

súhlasu ohľadne nejakej vlastnosti druhej stránky, ktorá svojou prirodze-
nosťou môže ťažko narúšať manželské spolunažívanie, uzaviera ho neplatne.

Takýto odkaz na kánon, ustanovujúci určitú výnimku sa nenachádzal 
v CIC 1917. Situácia je dôsledkom vývoja v chápaní významu prirodze-

371 Porovnaj AUGUSTINE, Charles, P.: A Commentary on the New Code of Canon 
Law. Book III. Vol. V., s. 172;
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noprávnych postulátov ohľadne manželského súhlasu. Jedným z nich je 
uznanie toho, že podvodné konanie, ktoré smeruje k dosiahnutiu právneho 
úkonu inej osoby, popiera požiadavky pravdy a spravodlivosti, ktorými sa 
majú riadiť osoby pri uzatváraní právnych úkonov a pochopiteľne aj pri 
uzavieraní manželstva. 

Možno je dobré si na tomto mieste pripomenúť ako posudzovali podvod 
rímski právnici. V Digestách je celý tretí titul štvrtej knihy venovaný zlé-
mu úmyslu (podvodu) a Ulpián v jednom fragmente uvádza ako správnu 
definíciu Labea, podľa ktorej ... je zlý úmysel, resp. podvod akákoľvek prefí-
kanosť (ľstivosť), klamstvo, machinácia, robené s cieľom podviesť, oklamať, 
prekabátiť (nachytať na ľahkovernosti) iného.372

Táto definícia vyjadruje stanovisko, podľa ktorého zamlčiavanie, klam-
stvo, úskoky sa používajú k pozbaveniu možnosti konať slobodne podľa 
poznanej pravdy (ad circumveniendum) a na vytvorenie situácie, ktorá 
vyvoláva omyl u podvedeného (ad fallendum) a to všetko s cieľom uviesť 
podvedeného do pripravenej pasce, t. j. oklamať ho (ad decipiendum) .373
Dôležité je všimnúť si súvislosti s podvodným konaním v kánonoch 125 

a  126 CIC. Kánon  125  §  2  uvádza,  že  úkon  urobený  z  veľkého  strachu, 
spôsobeného nespravodlivo alebo na základe podvodu, je platný, ak právo 
neurčuje niečo iné;374 . . . a kánon 126 zase ustanovuje: Úkon urobený z ne-
znalosti alebo na základe omylu, ktorý sa týka toho, čo tvorí jeho podstatu, 
alebo sa vzťahuje na podmienku, bez ktorej nie je, je neplatný.375 
Ak spojíme význam oboch kánonov, tak je aplikovateľný na skutkovú si-

tuáciu podvodného uvedenia druhej osoby do omylu pri uzavieraní man-
želstva. 
Sú teda pravda a spravodlivosť postuláty platné nadčasovo a preto pat-

riace do oblasti prirodzeného práva alebo či sú to čisto príkazy pozitívneho 
práva, platné do budúcnosti? 376

372 Ulp. D. 4,3,1,2: ... itaque ipse sic definiit dolum malum esse omnem calliditatem 
fallaciam machinationem ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum 
adhibitam .
373 Porovnaj ZVOLENSKÝ, Stanislav: Omyl spôsobený podvodom podľa kánona 
1098 Kódexu kánonického práva. In Bulletin Slovenskej spoločnosti kánonického 
práva, č. 1, roč. V., Spišská kapitula 1999, s. 75.
374 Kán. 125 § 2 CIC: Actus positus ex metu gravi, iniuste incusso, aut ex dolo, va-
let, nisi aliud iure caveatur;
375 Kán. 126 CIC: Actus positus ex ignorantia aut ex errore, qui versetur circa id 
quod eius substantiam constituit, aut qui recidit in condicionem sine qua non, ir-
ritus est; secus valet, nisi aliud iure caveatur, sed actus ex ignorantia aut ex errore 
initus locum dare potest actioni rescissoriae ad normam iuris .
376 Porovnaj FALTIN, Daniel: Nedostatok manželského súhlasu z dôvodu podvo-
du. In Ius et iustitia. Acta IV symposii iuris canonici anni 1994. Spišské Spišské 
Podhradie-Spišská kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1995, s. 
209-210. Daniel Faltin v uvedenom článku (s. 214) jednoznačne stojí na stanovis-
ku, že kánon 1098 a CIC a kánon 821 CCEO obsahujú normy prirodzeného práva, 
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Keďže požiadavka vyjadrenia skutočnej vôle pri odovzdávaní manžel-
ského súhlasu je požiadavkou prirodzeného práva, patrí do tohto fenomé-
nu aj predmet vôle. Jedným z predmetov vôle sú pritom aj vlastnosti man-
želského partnera. Avšak nie všetky vlastnosti druhého sú také dôležité, 
aby mohli vážne ovplyvniť manželský život. Preto kánony 1098 CIC a 821 
CCEO hovoria len o takej vlastnosti, ktorá môže vážne narušovať manžel-
ské spolužitie. 

Do kategórie vlastnosti, ktorá je spôsobilá vážne narušiť manželské spo-
lužitie zaradil zákonodarca aj sterilitu, keďže k tejto vlastnosti sa viaže 
odkaz uvedený v § 3 kánonov 1084 CIC a 801 CCEO.

Takže môžeme skonštatovať, že ak stránka, ktorá pri uzavieraní man-
želstva uviedla svojím podvodom druhú manželskú stránku do omylu 
ohľadne jej schopnosti plodiť deti, t. j. ohľadne okolnosti, ktorá patrí medzi 
základné dobrá a ciele manželstva (bonum prolis), táto situácia spôsobu-
je vždy neplatnosť manželstva. Aj keď omyl ohľadne neplodnosti manžel-
ského partnera nemusí byť vždy spôsobený podvodom, manželstvo bude 
v tomto prípade neplatné vtedy, ak podľa § 2 kánona 1097 CIC377 by strán-
ka, ktorá je v omyle ohľadne sterility, neuzavrela manželstvo, ak by o tej-
to vlastnosti (okolnosti zdravotného stavu) svojho manželského partnera 
vedela.

5.3.7  Spôsob dokazovania impotencie v kánonickom 
procese

Pri dokazovaní existencie alebo neexistencie impotencie v procese na vy-
hlásenie nulity manželstva žiadalo kánonické právo podľa CIC 1917, aby 
strany, ak prisahali na pravdivosť svojich tvrdení, poskytli súdu ďalších 
siedmich svedkov378 (mohli to byť aj ich príbuzní alebo susedia dobrej po-

... pretože podvodné oklamanie spôsobuje z prirodzeného práva nedostatok kauzál-
nej determinácie vôle, jednak pre nedostatok správneho poznania vlastnosti a jed-
nak pre poškodzovanie slobody druhej stránky, ktorá mieni uzavrieť manželstvo.
377 Kán. 1097 § 2 (CIC 1983): Error in qualitate personae, etsi det causam contrac-
tui, matrimonium  irritum non  reddit,  nisi  haec  qualitas  directe  et  principaliter 
intendatur . (Preklad: Omyl vo vlastnosti osoby, hoci je dôvodom na zmluvu, nerobí 
manželstvo neplatným, ak táto vlastnosť nie je priamo a zásadne chcená.)
378 Možnosť svedectva „svedkov siedmej ruky“ (testes septimae manus alebo aj iu-
ramentum cum septimae manu) upravuje kán. 1975 § 1 CIC 1917: In causis im-
potentiae vel inconsummationis, nisi de impotentia vel inconsummatione aliunde 
certo constet, debet uterque coniux testes, qui septimae manus audiunt, inducere, 
sanguine aut affinitate sibi coniunctos, sin minus vicinos bonae famae, aut alioquin 
de re edoctos, qui iurare possint de ipsorum coniugum probitate, et praesertim de 
veracitate circa rem in controversiam deductam; ... (Preklad: V kauzách impotencie 
alebo nedokonania musia obaja manželia, ak nie je impotencia alebo nedokonanosť 
bezpečne zistená  inak, uviesť svedkov, ktorí sa nazývajú svedkovia siedmej ruky, 
z radov príbuzenstva alebo švagrovstva alebo aspoň susedov dobrej povesti alebo 
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vesti), ktorí by potvrdili nielen pravdivosť tvrdení strán ale aj ich počest-
nosť a vierohodnosť ich tvrdení v prísahe.379 Svedectvo svedkov siedmej 
ruky však nemalo úplnú dôkaznú silu, pretože títo svedkovia nevypovedali 
o veciach, ktoré videli (e visu) a počuli (ex auditu), ale len o spomínaných 
vlastnostiach osôb – procesných strán.380 Ak súd nevyhodnotil situáciu 
ohľadne impotencie po vykonaní dôkazov ako nepochybnú, uložil rozsud-
kom manželom povinnosť zotrvať v spoločnom živote na obdobie troch ro-
kov (cohabitatio triennale),381  aby mohol  nadobudnúť  istotu  o  existencii 
trvalej impotencie . Ak po uplynutí troch rokov impotencia nezanikla, cir-
kevný súd na žiadosť strán deklaroval neplatnosť manželstva.382

Ak sudca nenadobudol morálnu istotu o existencii impotencie, tak ako ju 
predpokladal kánon 1068, podľa CIC 1917,383 nemohol vyhlásiť napadnuté 
manželstvo za neplatné. Navyše kauzy impotencie – ako stavu osôb, podľa 
kánonického procesného práva aj napriek vydanému rozsudku v akejkoľ-
vek inštancii, nikdy neprechádzajú do stavu rozsúdenej veci (res iudicata), 
keďže impotencia patrí svojou povahou do oblasti stavu osoby (status per-
sonarum), ktorý CIC 1917 nepovažoval z hľadiska dokazovania v zásade 
nikdy za definitívny.384 

osoby inak informované o veci, ktorí môžu prisahať na počestnosť daných manželov 
a najmä na ich pravdovravnosť ohľadne veci, ktorá sa stala predmetom sporu; ...).
379 Tento postup bol inšpirovaný germánskym procesnoprávnym stanoviskom, 
podľa ktorého sudca, ak nemal dostatok objektívnych dôkazov, vyzval strany, aby 
prisahali na pravdivosť svojich tvrdení a súčasne, aby ďalší svedkovia, ktorí nie sú 
účastníkmi sporu, prisahali na ich hodnovernosť (Porovnaj VACEK, Josef: Manžel-
ské právo dle názorů církve římskokatolické u srovnání s hlavními názory moder-
ních právních systémů. Díl I, s. 195).
380 Kán. 1975 § 2 CIC 1917; Porovnaj HRDINA, Antonín Ignác: Kanonické právo, 
Praha : Aleš Čeněk 2011, s. 308.
381 Porovnaj pozn. č. 12; cohabitatio triennalis aj iuramentum cum septimae manu 
upravoval v súvislosti s dokazovaním impotencie v kánonickom procese už aj Cor-
pus iuris canonici, konkrétne v Dekretáliach Gregora IX. (X, Lib. 4, tit. 15, cap. 5): 
Si de impotentia coeundi constet, statim matrimonium separatur; alias cohabita-
bunt coniuges per triennium. Et si cum septima manu propinquorum iurant, quod 
dederunt operam carnali copulae, et non potuerunt coniungi: statim separantur. Ita 
communiter summatur . (Preklad: Ak je neschopnosť pohlavného styku zrejmá, nech 
je manželstvo hneď rozlúčené; ostatní nech spolu žijú tri roky. Ak potom pomocou 
svedkov siedmej ruky prisahajú, že sa pokúšali o styk, ale neúspešne, nech sú odde-
lení . Toto je obvyklý záver .)
382 Porovnaj VACEK, Josef: Manželské  právo  dle  názorů  církve  římskokatolické 
u srovnání s hlavními názory moderních právních systémů. Díl I, s. 195.
383 Porovnaj kán. 1869 § 4 CIC 1917.
384 Porovnaj kán. 1903 a kán. 1989 CIC 1917; oba uvedené kánony spresňovali, že 
na podanie novej žaloby sa vyžadujú nové vážne dôkazy.
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V kauzách na vyhlásenie neplatnosti manželstva z dôvodu impotencie 
má sudca využiť pomoc jedného alebo viacerých znalcov, ak sa to z okol-
ností zreteľne neukáže ako zbytočné.385

V prípade dôkaznej núdze, resp. pochybnosti o existencii impotencie, sa 
mohli a aj v súčasnosti môžu manželia pokúsiť o dosiahnutie dišpenzu 
od platného a nedokonaného manželstva v administratívnom konaní.386 
V uvedenom konaní totiž nie je potrebné dokazovať existenciu impoten-
cie, ale okolnosť nedokonania manželstva ako hlavného dôvodu žiadosti. 
Dekrét Apoštolskej Stolice o udelení dišpenzu v tomto prípade má okrem 
toho účinky konštitutívne (na rozdiel od kauzy vyhlásenia manželstva za 
neplatné, v ktorej má rozsudok len deklaratórnu povahu) a manželstvo 
zaniká do budúcnosti, t. j. rozlučuje sa. Neprihliada sa ani na prípadné 
neskoršie dôkazy o absencii impotencie.387 Je logické, že prítomnosť im-
potencie vylučuje aplikovať konvalidáciu na manželstvo, ktoré je z tohto 
dôvodu neplatné.

Impotencia patrí medzi tie dôvody neplatnosti manželstva, ktoré po vy-
daní právoplatného rozsudku o neplatnosti manželstva, obvykle vedú k vy-
daniu zákazu uzavrieť manželstvo, ktorý môže byť pripojený k samotnému 
rozsudku alebo ho vydá dekrétom kompetentná cirkevná autorita.388

5.4 Význam povahy impotencie ako prekážky 
prirodzeného práva

Ako už bolo spomenuté, impotencia je okolnosť, ktorá má svoj pôvod 
v prírode, t. j. je to objektívna skutočnosť, ktorá je podmienená biologickým 
alebo psychickým stavom človeka a nezávisí od jeho vôle. Kánonické právo 
katolíckej cirkvi tento stav hodnotí ako poruchu, ktorá podstatne bráni 
tomu, aby manželia prostredníctvom aktu sexuálneho spojenia, na ktorý 
je manželská zmluva zameraná svojou prirodzenou povahou, vytvorili jed-
no telo,389 t. j. úplné manželské spoločenstvo. Dôležité je však predovšet-
kým to, že zákonodarca ustanovením impotencie ako prekážky existencie 
platného manželstva len deklaruje jej prirodzenú povahu. Zjednodušene 
povedané, prekážku manželstva vytvára, resp. diktuje už prirodzený zá-

385 Porovnaj kán. 1680 CIC 1983 a kán. 1366 CCEO. Predchádzajúci Kódex 1917 
vyžadoval explicitne v kauzách impotencie aj telesnú prehliadku muža a ženy, po-
kiaľ sa nejavila podľa okolností ako zrejme zbytočná. (Porovnaj kán. 1976 CIC 
1917).
386 Procesy, ktorých predmetom sú uvedené kauzy, zaraďuje CIC 1983 medzi 
Zvláštne manželské procesy a aplikujú sa na ne kánony 1697 – 1706 CIC 1983.
387 Porovnaj SOLDÁT, Alois: Codex iuris canonici, s. 297.
388 Porovnaj kán. 1684, § 1 CIC 1983; POLÁŠEK, František: Procesní právo. Olo-
mouc : Univerzita Palackého, 2003, s. 89-90.
389 Porovnaj kán. 1015 CIC 1917.
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kon, a v dôsledku toho je bez ďalšieho základom pozitívneho kánonického 
práva.390 Preto s ňou cirkevný zákonodarca nemôže disponovať.391

Logickým dôsledkom toho, že prekážka patrí svojou povahou do oblasti 
prirodzeného práva je to, že je nedišpenzovateľná a z hľadiska osobnej 
záväznosti je adresátom tejto normy každý človek.392 Je teda dôvodom ne-
platnosti akéhokoľvek manželstva, bez ohľadu na to, či sú manželia pokrs-
tení v katolíckej cirkvi (a majú uzavreté manželstvo v kánonickej forme) 
alebo sú pokrstení v inej cirkvi (prípadne sú nepokrstení) a manželstvo 
majú uzavreté formou im vlastnou. 

Význam tohto konštatovania sa prejavuje v situácii zániku manželstva, 
ktoré nevzniklo podľa noriem kánonického práva. Kánonické právo ka-
tolíckej cirkvi považuje manželstvo platne uzavreté podľa noriem iného 
než kánonického práva (t. j. podľa „vlastného práva“, napr. podľa občian-
skeho práva štátu) za platné a nerozlučiteľné podľa prirodzeného práva 
a s jeho univerzálnou personálnou pôsobnosťou. Ďalším z toho vyplýva-
júcim následkom je, že po občianskom rozvode nekánonicky uzavretého 
manželstva, čiže manželstva uzavretého pred svetskou autoritou medzi 
dvoma nepokrstenými, nemôže ani jedna z takto rozvedených osôb uzav-
rieť manželstvo podľa kánonického práva, pokiaľ sa nedokáže prítomnosť 
vylučujúcej prekážky upravenej kánonickým právom (prípadne existencia 
vady manželského súhlasu). Neplatnosťou takto uzavretého manželstva 
sa musí zaoberať cirkevný súd.

Je vhodné ukončiť časť o impotencii ako prekážke na uzavretie platné-
ho manželstva podľa kánonického práva vyjadrením významnej autority 
z tejto oblasti, španielskeho kardinála Urbana C. Navarreteho, profesora 
kánonického práva a bývalého rektora Pápežskej Gregoriánskej univer-
zity. Sformuloval totiž zásadné stanovisko k určitej pochybnosti o tom, či 
impotencia je vôbec prekážkou prirodzeného práva. Urobil to prostredníc-
tvom komentára k vyššie spomínanému dekrétu Kongregácie pre náuku 
viery z roku 1977. Svoje stanovisko uverejnil v časopise Periodica de re 
canonica, roč. 68 (1979):393

390 Porovnaj PIUS IX.: Syllabus errorum (1864), zavrhnutá téza č. 56: Mravné zá-
kony nepotrebujú božské potvrdenie a nie je vôbec potrebné, aby sa ľudské zákony 
zhodovali s prirodzeným právom alebo prijímali zaväzujúcu silu od Boha.
391 Porovnaj PEJŠKA, Josef: Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu 
československému III. Manželské právo kanonické, s. 168.
392 Porovnaj KOENIGER, Albert, M: Katholisches Kirchenrecht. Freiburg im Bre-
isgau : Herder, 1926, s. 100; kán. 11 CIC 1983: Čisto  cirkevné  zákony zaväzujú 
pokrstených v katolíckej cirkvi alebo do nej prijatých, . . . Z tohto znenia je možné 
logicky vyvodiť, že zákony prirodzeného práva zaväzujú všetkých ľudí. (Porovnaj 
GROCHOLEWSKI, Z.: Prirodzený zákon v náuke Cirkvi. Kežmarok : Vydavateľ-
stvo GG, 2012, s. 26.)
393 His omnibus attentis, non est locus ullus dubii, vel levissimi, vexatam quaestio-
nem de necessitate vel minus ejaculationis seminis testicularis ad copulam con-
jugalem, non versari circa jus positivum Ecclesiae interpretandum, sed circa jus 



123

Keď bolo toto všetko pozorne vypočuté, niet miesta pre nijakú pochybnosť, 
či už najnepatrnejšiu, či menšiu, že diskutovaná otázka o nutnosti ejaku-
lácie semena zo semenníkov k manželskému styku sa nevyskytuje, pokiaľ 
ide o  interpretovanie pozitívneho práva  cirkvi, ale pokiaľ  ide o poznanie 
prirodzeného práva. Ako sa to teda nepochybne ukazuje zo slov Pavla VI., 
slávny dekrét má charakter doktríny: autoritatívne  totiž deklaruje priro-
dzené právo, pokiaľ ide o pochybnosť objavujúcu sa po stáročia, či schop-
nosť ejakulovať semeno zo semenníkov je alebo nie je potrebná nato, aby bol 
muž schopný zavŕšiť manželský styk.

naturale cognoscendum. Laudatum decretum, igitur, ut ex verbis Pauli VI indubie 
eruitur, est indolis doctrinalis: declarat scilicet auctoritative jus naturale circa du-
bium per saecula protractum num capacitas ejaculandi semen testiculare requira-
tur necne ut vir capax sit copulam conjugalem perficiendi. (Porovnaj DACANÁY, 
Adolfo, N.: Canon Law on Marriage: Introductory Notes and Comments. Quezon 
City : Loyola School of Theology - Ateneo University Press, 2003, s. 21-22.) Daca-
náy uvádza, že záver, prezentovaný v tomto stanovisku Navarreteho, podľa ktoré-
ho impotencia patrí do oblasti prirodzeného práva, je istejší a – s výhradou lepšie-
ho úsudku (salvo meliore judicio) – berie do úvahy prevahu dôkazov podporujúcich 
tento záver.
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Záver

Grécka filozofia, rímske právo a kresťanské náboženstvo – tieto tri pi-
liere európskej civilizácie majú spoločný koncept prirodzeného práva. Na 
začiatku síce stáli grécki filozofi, ale boli to rímski právnici, ktorí koncept 
prirodzeného práva prevzali z gréckej filozofie a vložili ho do práva. Av-
šak napriek tomu, že sa v intenciách prirodzeného práva často vyjadrovali, 
nemôžeme s istotou povedať, že by bolo kvalitatívne v rovnakej pozícii ako 
normy občianskeho práva, v súčasnosti chápaného ako pozitívne právo, 
t. j. platné právo. Prirodzené právo predstavovalo skôr len bázu, určitú 
východiskovú pozíciu, s ktorou občianske právo, právnici (jurisprudencia) 
pracovali v praxi ako s určitou nadčasovou kategóriou. Na význam priro-
dzeného práva bolo potrebné prihliadať pri rozhodovaní, ale priamo ako 
normatívny prameň práva ho rímski právnici nechápali. Je však napriek 
tomu zaujímavé, že Ulpián explicitne zaradil do systému práva predpisy 
(normy) prirodzeného práva (D. 1,1,1,2) a v tom istom titule prvej knihy 
Digest aj do istej miery charakterizuje prirodzené právo (D. 1,1,1,3). 

Hodnotový význam prirodzeného práva je možné nájsť na viacerých 
miestach Digest. Vyberieme si z nich dva fragmenty. A z nich možno vytu-
šiť, že práve aplikácia prirodzeného práva sa stretávala s problémom, kto-
rý má prirodzené právo aj v súčasnosti. Je ním otázka jeho vynútiteľnosti. 
Ulpián v jednom z týchto dvoch fragmentov (D. 50,17,32) totiž uvádza, že 
v očiach prirodzeného sú si všetci ľudia rovní ale v oblasti civilného práva 
je  otrok ničím. Je nesporné, že existencia významného zdroja hospodár-
skeho rastu, ktorým bola práca otrokov, viedol k nerovnosti medzi ľuď-
mi v oblasti civilného práva. Ďalší fragment od Gaia (D. 4,5,8) vyjadruje 
inú významnú hodnotu prirodzeného práva, ktorou je jeho nezrušiteľnosť, 
resp. stabilita, ktorú nemôže civilné právo narušiť. Aj tu však je potrebné 
vidieť problém vynútiteľnosti prirodzeného práva a to konkrétne v prípade 
naturálnych záväzkov. Uznávala sa ich existencia, ale len v rovine priro-
dzenej, bez právneho významu. Až postupne, činnosťou prétorov, získali 
naturálne záväzky právnu kvalitu, ale nie na rovnakej úrovni ako boli 
civilné záväzky.

Hodnotu prirodzeného práva recipovala vo vrcholnom stredoveku kato-
lícka cirkev. Stalo sa to v podstate tým, že cirkev v tomto období, v ktorom 
sa začala éra univerzitného vzdelávania, prevzala rímske právo a kon-
cept prirodzeného práva sa stal súčasťou nielen kánonického práva, ale 
aj kresťanskej filozofie. Prirodzené právo však nadobudlo novú hodnotu, 
ktorú Cirkev odvodzuje z Božej vôle. Normy prirodzeného práva sa v kres-
ťanskom chápaní považujú za nezrušiteľné a nezmeniteľné akoukoľvek 
ľudskou autoritou, keďže sú dané človeku nie z moci ľudí, ale z moci Bo-
žej. V procese aplikácie práva sa to prejavuje tým, že normy kánonického 
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práva, ktoré majú svoj pôvod v kánonickom práve, sa považujú za záväzné 
pre všetkých ľudí, nielen pre členov katolíckej cirkvi. 

Idea prirodzeného práva mala a má v práve svoje opodstatnené, aj keď 
zvláštne miesto. Je dedičstvom myšlienkového sveta gréckeho aj rímskeho 
a v súčasnosti je pevne ukotvená v kánonickom práve katolíckej cirkvi. 
Svojou myšlienkovou hodnotou predstavuje pevný bod, o ktorý je možné 
oprieť sa aj pri aplikácii práva. Svoju odozvu zanecháva táto myšlienka 
aj v prostredí sekulárneho (štátneho) práva, v ktorom takisto nachádza 
medzi filozofmi a právnikmi svojich obhajcov. Koncept prirodzeného práva 
je príťažlivý svojou nadčasovosťou a zmyslom pre spravodlivosť, ktorá by 
mala byť v spoločenskom živote, najmä pri tvorbe a aplikácii práva, tou 
najvyššou hodnotou.

Prirodzené právo možno preto označiť za fenomén, ktorého idey sa zno-
vuzrodia, ak dôjde k narušeniu spravodlivosti, prípadne, keď sa hľadá 
„skutočná“ spravodlivosť v spoločnosti. Je preto logické, že uplatnenie pri-
rodzenoprávnej teórie je najzreteľnejšie v oblasti práva, v právnom poriad-
ku. História dokazuje, že v pravidelne sa opakujúcich časových periódach 
dochádza k renesancii týchto myšlienok a hľadaniu odpovede, čo je zák-
ladom prirodzeného zákona. Aj napriek skutočnosti, že rozoznávame rôz-
ne koncepcie prirodzeného zákona, v právnych poriadkoch štátov možno 
identifikovať prirodzenoprávnu teóriu len v ideovom, filozofickom duchu, 
a preto bývajú tieto myšlienky často obsiahnuté len v preambulách, či re-
citáloch právnych noriem.

Koncepcia vypracovaná Katolíckou cirkvou, ktorej sa v určitom smere 
venuje táto monografia, však nie je len teoretická, filozofická či teologická. 
Prirodzený zákon Katolíckej cirkvi reálne vstupuje do právnych vzťahov 
adresátov kánonickoprávnych noriem ako pozitívnou normou vyjadrené 
pravidlo, príkaz či zákaz. Túto skutočnosť potvrdzujú mnohé kánonic-
koprávne inštitúty, ktorých základ je odvodený z požiadaviek prirodzené-
ho zákona, resp. ide o vyjadrenie prirodzeného zákona pozitívnou normou. 
Touto okolnosťou, teda pozitívnoprávnym zakotvením prirodzeného záko-
na, sa deklaruje jeho hodnota a autorita.

Normy prirodzeného práva sa koncentrujú v systéme kánonického prá-
va katolíckej cirkvi vo viacerých oblastiach, ich najvýznamnejšie miesto 
nachádzame v ustanoveniach manželského práva. Impotencia, ako jedna 
z prekážok uzavretia platného manželstva, je obsiahnutá v disciplinár-
nych cirkevných predpisoch v podstate od staroveku. Jej obsah však pre-
šiel dlhým vývojom, a preto jej súčasnú podobu je potrebné vidieť v kontex-
te vývoja pohľadu na účel a ciele manželstva. 

CIC 1917 obsahoval normy prirodzeného zákona, avšak CIC 1983 pri-
jíma koncepciu prirodzeného zákona v celej jeho šírke. Azda najviditeľ-
nejším vyjadrením a odhalením požiadaviek obsiahnutých v prirodzenom 
zákone je kán. 1095 CIC 1983, ktorý historicky prvýkrát vstupuje do ob-
lasti psychologických vied, aby čo možno najkomplexnejšie uchopil hĺbku 
a rozmer manželstva. 
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Nemožno však zabúdať, že prirodzený zákon bol inšpiráciou aj v oblasti 
základných ľudských práv a slobôd. Bol to práve prirodzený zákon, ktorý 
spôsobil, že do CIC 1983 boli explicitne zakotvené základné práva veria-
cich. Záväznosť a hodnotu týchto noriem zvyšuje aj skutočnosť, že boli za-
radené do série kánonov, ktoré sa často označujú ako lex ecclesiae funda-
mentalis (základné právo Cirkvi).

V neposlednom rade, špecificky pre Katolícku cirkev, našiel odzrkadlenie 
prirodzený zákon v inštitúte kánonickej umiernenosti. Tu sa prirodzený 
zákon, ktorý nutne vyžaduje naplnenie požiadavky spravodlivosti, spája 
s typicky teologickou oblasťou, evanjeliovou láskou, aby zmierňoval tvr-
dosť práva, vypĺňal možné medzery a ešte naliehavejšie volal po hodno-
tách, ktoré by mali byť napĺňané v ľudskej spoločnosti.
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