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PREDHOVOR

Záujem o problematiku dogmatiky procesného práva privádza autorov pred-
kladanej kolektívnej monografi e k spracovaniu viacerých procesnoprávnych 
prostriedkov a inštitútov. Autori tejto publikácie sa profesionálne vedec-
ky venujú – niektorí dlhšie, iní kratšie – dvom tradičným a neopomenuteľ-
ným zdrojom poznania právnych základov, dogmatiky, ale aj stálej inšpirácie 
dnešného práva – rímskemu právu a kánonickému právu. V týchto pilieroch 
európskej kultúry neustále nachádzajú pramene myšlienok, ktoré presvied-
čajú o nadčasovosti významu rímskeho a kánonického práva nielen pre skú-
manie teoreticko--dogma tických problémov práva, ale aj o tom, že najmä 
procesné právo a jeho inštitúty predstavovali určitý systém prostriedkov a zá-
sad, pevne zakotvených v právnom poriadku každej vývojovej etapy (pre-
dovšetkým) kontinentálneho súkromného práva, pričom je pozoruhodné, že 
v súčasnosti môžeme stále nájsť právne poriadky, ktoré sú takpovediac nielen 
duchom, princípmi a zásadami, ale z určitého hľadiska aj formou vybudova-
né na rímskom procesnom práve (Srí Lanka, Škótsko, Juhoafrická republika, 
San Maríno). Mnohé prostriedky právnej ochrany rímskeho práva sú stále 
vzorom pre vnútroštátnu úpravu občianskeho (civilného) práva. A kánonic-
ké právo je zase jedným z prvkov „reťaze“, ktorá spája antiku so súčasnosťou 
a moderným právom, pretože okrem zachovania dedičstva starovekej gréckej 
fi lozofi e sa postaralo aj o objavenie a prenesenie, čiže recepciu rímskeho prá-
va do novovekého kontinentálneho práva. 

Autori predkladanej publikácie sa usilujú už niekoľko rokov plynule pra-
covať na výskume problematiky právnych princípov, zásad, prostriedkov 
a inštitútov právnej ochrany v rámci riešenia vedeckého grantového projektu 
VEGA (č. 1/1006/15) s názvom „Koncept prirodzeného práva a jeho princípov 
vo vývoji práva, so zameraním na procesnoprávne princípy a procesnú spôso-
bilosť v rímskom a v kánonickom práve“. Publikácia je preto ako výstup tohto 
projektu ďalším príspevkom k poznaniu základov a pilierov moderného prá-
va, tentoraz predovšetkým prostredníctvom prostriedkov a inštitútov rímske-
ho a kánonického procesného práva.

Bratislava, november 2017
        autori
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I. KAPITOLA

SVEDOK V KÁNONICKOM PROCESNOM 
PRÁVE: POŽIADAVKY NA SVEDKA, 

ICH NOMINÁCIA A SELEKCIA V PROCESOCH 
O NEPLATNOSŤ MANŽELSTVA

JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

1.1  Úvod
Svedecká výpoveď je jedným z najčastejších dôkazných prostriedkov, ktoré sú 
využívané v procesoch o neplatnosť manželstva. Je preto dôležité analyzovať 
a posudzovať, kto z hľadiska kánonického práva môže byť svedkom, pretože aj 
napriek veľmi širokej defi nícii, kto môže byť svedkom, sú stanovené zákonné 
limity, aby bolo možné objektívne zistiť pravdu a nadobudnúť morálnu istotu 
v tom-ktorom prípade. Dôležitým aspektom v súvislosti so svedeckými vý-
poveďami je spôsob ich nominácie a selekcia. Tieto pravidlá sú dôležité nie-
len z dôvodu hľadania pravdy, ale sú podstatné aj z hľadiska procesného prá-
va. Chyby v súvislosti so svedeckými výpoveďami sú vadami procesu, ktoré 
môžu spôsobiť jeho neplatnosť.

1.2  Svedok z právneho hľadiska
Cieľom súdneho procesu je osvetliť pravdu a slúžiť pravde. Všetci tí, ktorí sú 
účastní na procese, sa musia bez výnimky nechať nasmerovať k jednému cie-
ľu: pro rei veritate (k pravde vecí). Vzhľadom na ľudskú prirodzenosť sa od 
osoby môže iba očakávať, že je úprimná; to znamená, že vypovedá o tom, čo 
považuje za pravdivé.1

 1 Porov. ZUANAZZI, Gianfrancesco: Vztah se stranami a svědky (poradenství a soud-
ní výslechy): psychologická a pedagogická péče. In Adnotatio Iurisprudentiae, XXXV, 
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I. kapitola  Svedok v kánonickom procesnom práve: požiadavky na svedka...

Svedok je fyzická osoba mimo sporu, ktorá je predvolaná na súd v súlade 
s určitými právnymi formalitami, aby uskutočnila vyhlásenia súvisiace s kon-
krétnym prípadom. Pre kánonické právo platí rovnako civilné poňatie sved-
ka, že svedkom je osoba, ktorá informuje sudcu, čo spozorovala alebo čo vie 
v súvislosti s prípadom. Dôležité je zároveň zdôrazniť, že poznatky, ktoré sve-
dok poskytuje súdu by mali vychádzať z jeho osobného vnímania, t. j. pozna-
nia, ktoré vychádza z jedného alebo viacerých z piatich zmyslov. Informácie, 
ktoré svedok odovzdá tribunálu buď vo forme odpovedí na priame otázky, 
alebo v dlhšom opisnom rozprávaní, označujeme pojmom svedectvo.

Svedectvo ako dôkaz sa objavuje v Starom zákone,2 pričom možno vyhod-
notiť, že je preferovaným typom dôkazu. Mučenie a prísaha boli použité len 
vtedy, keď bol dôkaz prostredníctvom svedkov nedostupný. V antike sa po-
važovalo svedectvo za najlepší druh dôkazu.3 Usmernenia a pravidlá týkajú-
ce sa svedkov a svedectva v Starom zákone možno kontinuálne nachádzať aj 
v Novom zákone.4

Chin ide tak ďaleko, že poukazuje na nepodložený a diskutovaný bod, že 
veľa vedcov špekuluje, že kresťanské pravidlo súhlasného svedectva dvoch 
svedkov z troch v spore priamo ovplyvnilo prijatie rovnakého pravidla ne-

s. 217. [online]. [cit. 18. 7. 2017]. Dostupné na: http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-
-MMXII_3324-3337.pdf.

 2 Lv 5,1: Ak sa niekto prehreší tým, že počul vyslovenú kliatbu, a mohol by vystúpiť ako svedok, 
aby bol očitým svedkom, alebo vie (o veci), a neoznámi to, uvalí na seba vinu; Dt 19, 15-20: 
Jeden svedok nebude nič platný pri nejakej vine alebo zločine, ktorého sa niekto dopustil; od 
výpovede dvoch alebo troch svedkov bude závisieť rozhodnutie. Ak vystúpi proti niekomu 
krivý svedok, aby mu dokázal priestupok, nech vtedy obaja mužovia, čo sú v spore, predstúpia 
pred Pána, pred tvár kňaza a sudcu, ktorí vtedy budú, a keď oni po náležitom vyšetrovaní 
zistia, že krivý svedok vypovedal proti svojmu bratovi lož, nech s ním naložia tak, ako on 
zamýšľal urobiť so svojím bratom; takto odstrániš zlo zo svojho stredu, aby sa ostatní báli, keď 
to počujú, a neopovážili sa viac dopustiť takej veci v tvojom strede; Dt 17, 6-7: Ten, kto má 
zomrieť, zahynie na základe výpovede dvoch alebo troch svedkov. Nikoho nech neusmrcujú, 
keď proti nemu svedčí iba jeden svedok. Svedkovia nech prví položia naň ruky, aby ho zabili, 
potom ostatní z ľudu, a tak odstrániš zlo zo svojho stredu.

  Nm 35,30: Ak niekto usmrtí človeka, tak vraha zabijú len na výpoveď svedkov. Výpoveď 
jedného svedka však nestačí, aby niekoho odsúdili na smrť.

 3 Bližšie pozri: CHIN, Simon: Proof by Witnesses in Canon Law from the beginning to the 
Decree of Gratian: An Historical Inquiry. Taipei: Fu Jen University, 1971, s. 2.

 4 Mt 18, 16: Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď 
potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov; Jn 8, 17: A vo vašom zákone je napísané, že 
svedectvo dvoch ľudí je pravdivé; 2 Kor 13, 1: Toto už tretí raz idem k vám: každá výpoveď 
bude potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov; 1 Tim, 5, 19: Proti staršiemu neprijímaj 
žalobu, iba ak by ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia.
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skorším rímskym právom za čias cisára Konštantína.5 V rímskom práve bolo 
ústne svedectvo častým a ceneným dôkazným prostriedkom už od počiatku 
Rímskej ríše a bolo uprednostňované v súdnych sporoch. Písomné svedectvo 
bolo zriedkavejšie. Táto skutočnosť sa však zmenila „z dôvodu všeobecného 
úpadku morálky a tendencia podozrievať ústne svedectvo sa zvýšila počas 
principátu.“6

1.3  Požiadavky na svedkov
Svedkom môže byť ktokoľvek. Rovnakým pravidlom sa riadi aj Kódex káno-
nického práva z roku 1983 (ďalej len „CIC 1983“), ktorý v kán. 1549 ustano-
vuje „Svedok môže byť každý, ak ho právo výslovne, úplne alebo čiastočne neod-
mieta.“.7 Kánon vyjadruje všeobecný princíp, po ktorom nasleduje výnimka. 
Všetci sú primárne považovaní za vhodných z dôvodu ich vedomostí, bez 
akéhokoľvek podozrenia, z dôvodu spravodlivosti a kompetentní podľa zá-
kona. Vo všeobecnom zmysle svedkom môže byť ktokoľvek, kto bol schop-
ný vnímať záležitosť, ktorú sa súd snaží objasniť a toto vnímanie je schopný 
sprostredkovať, resp. ponúknuť. Pojem „každý“ použitý v kán. 1549 CIC 1983 
znamená, že svedkom môže byť muž alebo žena, starý alebo mladý, bohatý 
alebo chudobný, veriaci alebo neveriaci, t. j. ktokoľvek, kto disponuje niečím 
dôležitým, čo môže napomôcť objasniť pravdu pred cirkevným súdom. Lü-
dicke a Jenkins v ich komentári k Dignitas connubii poukazujú na dôležitý 
rozdiel: právo nehovorí o prirodzenej spôsobilosti byť svedkom; ale namiesto 
toho uvádzajú, že je to otázka spôsobilosti osoby priniesť a poskytnúť dôkazy 
pred súdom ako svedok, t. j. pojmu svedok je potrebné rozumieť procesne.8 
Zatiaľ čo „prirodzená spôsobilosť“ je určite nevyhnutný kvalifi kačný aspekt, 

 5 Bližšie pozri: CHIN, S.: Proof by Witnesses in Canon Law from the beginning to the Decree 
of Gratian: An Historical Inquiry, s. 4–5.

 6 CHIN, S.: Proof by Witnesses in Canon Law from the beginning to the Decree of Gratian: 
An Historical Inquiry, s. 5. K problematike vzťahu rímskeho a kánonického práva pozri: 
VLADÁR, Vojtech: Vzťah cirkevného práva k rímskemu právu. In MACH, Peter – NE-
MEC, Matúš – PEKARIK, Matej (eds.): Ius romanum schola sapientiae. Pocta Petrovi Bla-
hovi k 70. narodeninám. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009, 
s. 449–486.

 7 Kán. 1549 CIC 1983.
 8 Porov. LÜDICKE, Klaus – JENKINS, Ronny, E.: Dignitas connubii: Norms and Commenta-

ry. Washington D.C.: Canon Law Society of America, 2006, s. 331.
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je obmedzená úvahami o prirodzenom zákone alebo pozitívnym cirkevným 
právom.9

Zákon však následne označuje niekoľko kategórií osôb, ktoré sú vylúče-
né zo svedectva. Kánony nasledujúce po kán. 1549 CIC 1983 nie sú úplne 
totožné s ustanoveniami Kódexu kánonického práva z roku 1917 (ďalej len 
„CIC 1917“).10 CIC 1917 zakotvoval obmedzené možnosti pre sudcu, aby zvá-

 9 V kauzách o nulitu manželstva niekedy strany navrhujú za svedkov svoje deti. Keď sú deti 
maloleté (pod 14 rokov), ich svedectvo je vylúčené (kán. 1550 § 1 CIC 1983). Avšak množ-
stvo tribunálov v ich interných smerniciach nepripúšťa výpoveď detí strán, aj keď sú deti 
manželov dospelé. Ako štandardné pravidlo, rovnako ako interné smernice tribunálov, sa 
prezumuje, že deti nemajú vedomosti o udalostiach zo vzťahu ich rodičov pred uzavre-
tím manželstva alebo v skorom období manželstva, pričom toto obdobie je pre cirkevný 
tribunál najrelevantnejšie. Zákon však explicitne nevylučuje deti strán z možnosti podať 
svedeckú výpoveď v prípade ich rodičov. Preto interné smernice tribunálov často obsahujú 
aj výnimku zo zákazu svedeckých výpovedí detí strán, hlavne v prípadoch, keď nie sú iní 
svedkovia. Porov. BEAL, John P. – CORIDEN, James A. – GREEN, Thomas J.: New Com-
mentary on the Code of Canon Law. Mahwah: Paulist Press, 2002, s. 1680.

 10 Kán. 1757 CIC 1917: § 1: Ut non idonei repelluntur a testimonio ferendo impuberes et mente 
debiles. § 2. Ut suspecti: 1. Excommunicati, periuri, infames, post sententiam declaratoriam 
vel condemnatoriam; 2. Qui ita abiectis sunt moribus ut fide digni non habeantur; 3. Publici 
gravesque partis inimici. § 3. Ut incapaces: 1. Qui partes sunt in causa, aut partium vice fun-
guntur, veluti tutor in causa pupilli, Superior aut administrator in causa suae communitatis 
aut piae causae, cuius nomine in iudicio consistit, iudex eiusve assistentes, advocatus aliique 
qui partibus in eadem causa assistunt vel astiterunt; 2. Sacerdotes, quod attinet ad ea omnia 
quae ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi a vinculo sigilli soluti sint; imo au-
dita a quovis et quoquo modo occasione confessionis ne ut indicium quidem veritatis recipi 
possunt; 3. Coniux in causa sui coniugis, consanguineus et affinis in causa consanguinei vel 
affinis, in quolibet gradu lineae rectae et in primo gradu collateralis, nisi agatur de causis 
quae ad statum civilem aut religiosum personae spectant, cuius notitia aliunde haberi nequ-
eat, et bonum publicum exigat ut habeatur. Preklad: Ako nevhodní svedčiť sú odmietnutí ne-
dospelí a duševne chorí. § 2. Odmietnutí (zo svedectva) ako podozriví sú: 1. exkomunikovaní, 
krivoprísažníci, nečestní, po vydaní odsudzujúceho rozsudku aj deklaratórneho; 2. tí, ktorí 
zanechali slušnú morálku, a preto sú považovaní za nedôveryhodných; 3. verejní veľkí nepria-
telia sporových strán. § 3. Odmietnutí (zo svedectva) ako neschopní sú: 1. tí, ktorí sú stranami 
v spore alebo konajú za ne, ako sú poručník v kauze maloletého, predstavený v kauze jeho 
rehoľného spoločenstva alebo zbožnej nadácie, v mene ktorých bol spor ustanovený, sudca 
a jeho pomocníci, advokáti a ostatní, ktorí v danej kauze stranám asistujú alebo pomáhajú; 
2. kňazi, čo sa týka všetkého, čo sa dozvedeli zo sviatostnej spovede, ak nie sú oslobodení od 
povinnosti sviatostného tajomstva; ba ani to, čo od kohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom počul 
z príležitosti spovede nemožno prijať ani len ako náznak pravdy; 3. manžel v kauze svojho 
manžela, príbuzný a švagor v kauze svojho príbuzného, resp. zošvagreného, v ktoromkoľvek 
stupni priamej línie a v prvom stupni bočnej línie, ak nejde o kauzy týkajúce sa občianskeho 
statusu cirkevných osôb, zistenie ktorého je iným spôsobom nemožné a z hľadiska verejného 
dobra sa to vyžaduje.
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žil vypočutie „podozrivých“ svedkov a zároveň ich svedectvo bolo len indí-
ciou vo veľmi zúženom slova zmysle.11 

Tieto obmedzenia už v CIC 1983 nie sú prítomné. Je zrejmé, že cieľom no-
vej úpravy je snaha nájsť pravdu a prejavenie dôvery sudcovi, že dokáže posú-
diť faktory, ktoré by mohli ohroziť hodnotu akéhokoľvek konkrétneho svedec-
tva.12 Zákon však stále dáva jasné obmedzenia, ktoré kategórie osôb nemôžu 
byť vybraní ako svedkovia a tiež ktoré osoby by sa za určitých podmienok 
nemali stať svedkami v procesoch. Jedným z usudzovaní sudcu v hodnotení 
spôsobilosti svedčiť je podmienka, či je osoba počestná (honestas).13  Latinský 
výraz „honestas“ je však potrebné vnímať v širšom ponímaní, pretože vyjad-
ruje holistickú celistvosť charakteru človeka, jeho povesti a cnosti.14 Z uvede-
ného možno usudzovať, že aj v 21. storočí osoba, ktorú možno označiť ako 
„exkomunikovaného, krivoprísažníka alebo nečestného“ by bola sotva vy-
hodnotená ako vhodný svedok a mohla by byť úplne vylúčená z možnosti po-
skytnúť svedectvo. Sudcovi je aj podľa súčasného právneho stavu daná veľká 
sloboda vo vyhodnotení navrhnutých svedkov.

Osoby, ktorých spôsobilosť svedčiť v kánonickom procese je limitovaná 
ipso iure, možno rozdeliť do troch kategórií: vylúčení (tí, ktorí môžu svedčiť 
po zvážení sudcu), neschopní (tí, ktorí za žiadnych okolností nemôžu svedčiť) 
a vyňatí, resp. oslobodení od svedectva (tí, ktorí sa môžu rozhodnúť, či budú 
svedčiť alebo nie, pretože je to na ich posúdení). 

 11 Kán. 1758 CIC 1917: Non idonei et suspecti audiri poterunt ex decreto iudicis, quo id expe-
dire declaretur; sed eorum testimonium valebit tantummodo ut indicium et probationis ad-
miniculum, et generatim iniurati audiantur. Preklad: Nevhodných a podozrivých (svedkov) 
bude možné vypočuť na základe dekrétu sudcu, ktorým to vyhlasuje za prospešné; ale ich 
svedectvo poskytne podporu len ako náznak a dôkazná pomôcka a spravidla nech sú vypočutí 
bez prísahy.

 12 COX, Craig, Arthur: Procedural Changes in Formal Marriage Nullity Cases from the 1917 to 
the 1983 Code: Analysis, Critique and Possible Alternatives. (Canon Law Studies, no. 528). 
Washington D.C.: Catholic University of America, 1989, s. 73.

 13 Čl. 201 § 1 Dignitas connubii.
 14 Rovnako Krátky slovník slovenského jazyka pri pojme „čestný“ uvádza nasledovnú cha-

rakteristiku: majúci vysoké morálne hodnoty, statočný, charakterný, poctivý. [online]. 
[cit. 25-08-2017]. Dostupné na: http://slovnik.juls.savba.sk/?w=%C4%8Destnos%C5
%A5&s=exact&c=9d4c&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma
&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken
&d=noundb&ie=utf-8&oe=utf-8#. 
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1.4  Osoby vylúčené zo svedectva
Úmyslom zákonodarcu je diskvalifi kovať tých, ktorí nie sú pravdepodobne 
kompetentní poskytnúť svedectvo. Čl. 196 § 1 Dignitas connubii15 v nadväz-
nosti na rovnaké znenie kán. 1550 § 1 CIC 1983 vylučuje maloletých (mino-
res) a slabomyseľných (mente debilis) z možnosti podať svedeckú výpoveď. 
Svedectvo maloletých a slabomyseľných je prípustné, pokiaľ očakávané sve-
dectvo nepresahuje schopnosti osoby a dôkazný prínos osoby so zníženou 
svedeckou spôsobilosťou sa javí potrebný, aby bola vec náležite objasnená. 
Maloletými sa rozumejú osoby, ktoré nie sú spôsobilé právne konať, pričom 
podľa kán. 97 § 2 CIC 1983 sú nimi osoby pred dovŕšením osemnásteho roku 
života. Maloletí do siedmeho roku sa volajú deti a považujú sa za takých, ktorí 
nie sú zodpovední za seba, ale po dovŕšení siedmeho roku sa prezumuje, že sú 
schopní používať rozum.16 V prípade svedeckých výpovedí však platí výnim-
ka, že maloletí starší ako štrnásť rokov, sú oprávnení vystupovať v procese ako 
svedkovia. Slabomyseľní sú tí, ktorí nemajú neobmedzené užívanie svojich 
dušených síl a tiež tí, ktorým trvale chýba užívanie rozumu. Tí, ktorým chý-
ba trvalé užívanie rozumu, sú postavení na roveň deťom pod sedem rokov, 
a teda sú nespôsobilí na svedeckú výpoveď.17 Ak je pri menovaných svedkoch 
podozrenie zo zníženia ich dušených schopností, odporúča sa vydanie zvlášt-
neho pripúšťajúceho dekrétu sudcu, keď má byť osoba vypočutá. Týmto po-
stupom sa predchádza spochybneniu rozsudku pre procesné pochybenie, ak 
by bola neskôr preukázaná slabomyseľnosť.18

1.5  Osoby neschopné svedčiť
V tejto kategórii osôb sa nachádzajú tí, ktorí na základe zákona nemôžu ani 
očakávať výnimku zo zákazu svedčiť, ani ich nemožno nútiť, aby vystupova-
li ako svedkovia v kánonickom procese. Dôvodom týchto pravidiel je sku-

 15 Na svedectvo nemajú byť pripustení maloletí mladší než štrnásťroční a slabomyseľní; vypočú-
vať ich však možno na základe dekrétu sudcu, ktorým sa má vyhlásiť, že je to užitočné.

 16 Kán. 97 § 2 CIC 1983.
 17 Kán. 99 CIC 1983: Komu trvalo chýba používanie rozumu, považuje sa za nezodpovedného 

za seba a pripodobňuje sa deťom.
 18 Porov. LÜDICKE, Klaus: Dignitas connubii, instrukce, která má být zachovávána diecézní-

mi a interdiecézními soudy při projednávaní záležitostí neplatnosti manželství. Latinský text 
s českým překladem a s odborným komentářem. Brno: Akademie kanonického práva, 2015, 
s. 183.
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točnosť, že ich svedectvo by spôsobilo väčšiu ujmu verejnému dobru, ako je 
možné povoliť.

Kán. 1550 § 2 CIC 198319 (rovnaké znenie má čl. 196 ods. 2 Dignitas connu-
bii) označuje dve kategórie neschopné vypovedať v konkrétnom prípade: stra-
ny v prípade a osoby, ktoré sa priamo podieľajú na procese; a zároveň kňazi 
v súvislosti s tým, čo sa dozvedeli pri sviatosti pokánia.

Prvou kategóriou sú strany v prípade a osoby, ktoré sa priamo podieľa-
jú na procese, t. j. sudca a jeho pomocníci, advokát a ostatní, ktorí stranám 
v kauze pomáhali alebo pomáhajú, preto je potrebné dbať na to, aby tieto 
funkcie neprijali osoby, ktorých svedectvo by mohlo prispieť k zisteniu prav-
dy.20 Strany nemôžu byť súčasne svedkami, pre ich výpovede platia iné pravi-
dlá.21 Znenie bodu 1 kán. 1550 § 1 CIC 1983 vyvoláva otázku, či v prípade, že 
osoba už pôsobí vo funkcii, z dôvodu ktorej je nespôsobilá svedčiť, ale záro-
veň je zrejmé, že jej svedectvo by bolo neoceniteľné, môže odmietnuť funkciu 
(alebo byť odmietnutá) natrvalo z prípadu a po tomto úkone podať svedectvo. 
Predpokladá sa, že by mohla byť vznesená námietka v súvislosti s dôkaznými 
informáciami takéhoto svedka, a to v nadväznosti na obsah výpovede – ktoré 
informácie sa dozvedel osobne a ktoré informácie by mohli pochádzať, ale-
bo byť ovplyvnené, prípadne „dofarbené“ informáciami, s ktorými sa takáto 
osoba oboznámila v čase, keď ešte neodmietla (bola odmietnutá) funkciu, na 
základe ktorej by bola neschopná svedčiť.22 Lüdicke však uvádza, že v prípade 
sudcu, ktorý je určený za sudcu a má vlastné skúsenosti a znalosti vo vzťahu 
k neplatnosti posudzovaného manželstva, odmietne pokiaľ možno prevzatie 

 19 Za neschopných sa považujú: 1. stránky v kauze alebo tí, ktorí v mene stránok vystupujú 
v súdnom konaní, sudca a jeho pomocníci, advokát a iní, ktorí stránkam v tej istej kauze 
pomáhajú alebo pomáhali; 2. kňazi, čo sa týka toho všetkého, čo sa dozvedeli zo sviatostnej 
spovede, hoci by kajúcnik žiadal jeho zverejnenie; ba ani to, čo od kohokoľvek a akýmkoľvek 
spôsobom počul z príležitosti spovede, nemožno totiž prijať ani len ako náznak pravdy.

 20 Porov. HENDRICKSON, Aldean, B.: The use of witnesses in investigations of matrimonial 
inva lidity: their selection and examination, and evaluation of their testimony. [online]. [cit. 
8. 9. 2017]. s. 9. Dostupné na: https://www.academia.edu/1475350/The_Use_of_Witnesses_
in_Investigations_of_Matrimonial_Invalidity_Their_Selection_and_Examination_and_
the_Evaluation_of_Their_Testimony. 

 21 Čl. 177 a nasl. Dignitas connubii.
 22 Porov. HENDRICKSON, A., B.: The use of witnesses in investigations of matrimonial inva-

lidity: their selection and examination, and evaluation of their testimony. [online]. [cit. 8. 9. 
2017], s. 10. Dostupné na: https://www.academia.edu/1475350/The_Use_of_Witnesses_
in_Investigations_of_Matrimonial_Invalidity_Their_Selection_and_Examination_and_
the_Evaluation_of_Their_Testimony.
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sudcovského úradu, aj keď k tomu nie je podľa čl. 67 § 1 Dignitas connubii po-
vinný. Iba keď sa zdrží sudcovskej služby, môže byť svedkom.23

Ďalej sú označení za neschopných zástupcovia strán. To sú stranami pove-
rení prokurátori a opatrovníci strán s obmedzenou spôsobilosťou právne ko-
nať. Títo stoja v procese na strane strán, a preto ich možno vyhodnotiť ako za-
ujatých. Svedecky neschopní sú aj advokáti a ostatní pomocníci strán, pokiaľ 
vykonávajú službu v konaní. Advokáti a pomocníci z iných konaní sú z tohto 
obmedzenia vylúčení. Vylúčenie sudcu je samozrejmosť. Jeho vlastné vedo-
mosti o spornom skutkovom stave môžu hrať úlohu len natoľko, že nemôže 
získať morálnu istotu odporujúcu jeho vedomostiam (čl. 247 Dignitas connu-
bii). Súkromné vedomosti ale nemôžu nahradiť podklad rozsudku „ex actis et 
probatis“ (čl. 247 § 3 Dignitas connubii).

Kto sú assistentes sudcu, to CIC 1983 nedefi nuje. Pojem sa v procesnom 
práve druhýkrát nevyskytuje v podobnom zmysle. Literatúra k takmer zhod-
nému zneniu kán. 1757 § 3 bod 1 CIC 191724 neposkytuje jednoznačnú in-
formáciu. Pomocníkmi sudcu by mohli byť napríklad audítori, notári, súdni 
doručovatelia atď. Ratio legis môže spočívať v tom, aby sa neschopnými po-
skytnúť svedeckú výpoveď rozumeli všetci, ktorí nemajú vlastné vedomosti 
nezávislé na procese, ale získali ich až v konaní.25

Druhou kategóriou osôb neschopných poskytnúť svedeckú výpoveď sú 
kňazi, čo sa týka toho, čo sa dozvedeli zo sviatostnej spovede, hoci by kajúc-
nik žiadal jeho zverejnenie. Ani to, čo od kohokoľvek a akýmkoľvek spôso-
bom počul z príležitosti spovede, nemožno prijať ani len ako náznak pravdy. 
Uvedené nie je ničím iným, ako potvrdenie základného pravidla obsiahnuté-
ho v kán. 983 § 1 CIC 1983.26 Žiadne súdne vyšetrovanie nech je akokoľvek 
naliehavé buď v cirkevných, alebo civilných záležitostiach, nie je dôvodom 
na porušenie spovedného tajomstva, a to aj s výslovným súhlasom kajúcnika; 
 23 Porov. LÜDICKE, K.: Dignitas connubii, instrukce, která má být zachovávána diecézními 

a interdiecézními soudy při projednávaní záležitostí neplatnosti manželství, s. 183.
 24 Kán. 1757 § 3, bod 1: Ut incapaces: Qui partes sunt in causa, aut partium vice funguntur, 

veluti tutor in causa pupilli, Superior aut administrator in causa suae communitatis aut piae 
causae, cuius nomine in iudicio consistit, iudex eiusve assistentes, advocatus aliique qui parti-
bus in eadem causa assistunt vel astiterunt. Preklad: Odmietnutí (zo svedectva) ako neschop-
ní sú: 1. tí, ktorí sú stranami v spore alebo konajú za ne, ako sú poručník v kauze maloletého, 
predstavený v kauze jeho rehoľného spoločenstva alebo zbožnej nadácie, v mene ktorých bol 
spor ustanovený, sudca a jeho pomocníci, advokáti a ostatní, ktorí v danej kauze stranám 
asistujú alebo pomáhajú.

 25 Porov. LÜDICKE, K.: Dignitas connubii, instrukce, která má být zachovávána diecézními 
a interdiecézními soudy při projednávaní záležitostí neplatnosti manželství, s. 183–184.

 26 Sviatostné tajomstvo je nedotknuteľné; preto spovedníkovi je veľmi prísne zakázané slovami, 
ani nijakým iným spôsobom, ani z nijakého dôvodu ani len čiastočne prezradiť kajúcnika.
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význam zabezpečenia integrity sviatosti je až príliš veľký. Všetky osoby, kto-
ré zámerne (napríklad tlmočník) alebo náhodne (iní čakajúci na svätú spo-
veď) niečo počuli, čo kajúcnik uviedol vo sviatosti zmierenia, sú nespôsobilí 
k súdnemu svedectvu o týchto skutočnostiach. Na tieto prípady sa však ne-
použije klauzula, ktorá zakazuje vypovedať aj napriek súhlasu kajúcnika. Po-
vinnosť mlčanlivosti náhodného počujúceho podľa kán. 983 § 2 CIC 1983 
nemá v každom prípade taký istý charakter ako povinnosť kňaza. Tieto osoby 
nezodpovedajú za dôvernosť inštitútu spovede, len za ochranu kajúcnika. Ak 
kajúcnik žiada o oznámenie počutého, môže sudca svedka pripustiť.

Neschopnosť svedčiť predovšetkým znamená, že dotknutá osoba nebola 
schopná vypovedať. Ide skôr o právnu prípustnosť vypočúvania svedka a vy-
užiteľnosť jeho výpovede. Kto je neschopný svedčiť, nemá byť vypočúvaný. 
Na základe uvedeného je preto oprávnený odoprieť výpoveď, ak bol napriek 
svojej neschopnosti predvolaný na výsluch. Ak dôjde predsa len k súdnej vý-
povedi, tak takáto svedecká výpoveď podlieha absolútnemu zákazu použitia. 
Nemôže byť využitá ani ako indícia. Výsluch vykonaný v rozpore s čl. 196 § 2 
Dignitas connubii je neplatným procesným úkonom. Pokiaľ by bola takáto 
neplatná výpoveď zahrnutá do dôkazného materiálu, odôvodňuje sťažnosť na 
neplatnosť v lehote troch mesiacov27 podľa čl. 272, bod 5 Dignitas connubii.28

1.6   Osoby vyňaté zo svedectva (oslobodené 
od svedectva)

Oslobodenie od svedectva sa líši od vylúčenia. V prípade vyňatia alebo oslo-
bodenia od svedectva hovoríme o osobách, ktoré na základe buď profesio-
nálnych, alebo osobných dôvodov môžu uplatniť zákonné právo odmietnuť 
svedčiť a ak tak urobia, právo odmietnuť svedčiť nie je považované za rovno-
cenné s povinnosťou nevypovedať.29 Pri neporušení predpisu kán. 1550, § 2, 
bod 2 CIC 1983, spod povinnosti odpovedať sú vyňatí: 1. klerici, čo sa týka 

 27 Porov. LÜDICKE, K.: Dignitas connubii, instrukce, která má být zachovávána diecézními 
a interdiecézními soudy při projednávaní záležitostí neplatnosti manželství, s.184.

 28 V súlade s kán. 1622 bod 5 CIC 1983: Rozsudok má chybu iba vyliečiteľnej nulity, ak: sa 
opiera o nulitný súdny úkon, ktorého nulita nebola napravená podľa normy kán. 1619.

 29 Porov. HENDRICKSON, A., B.: The use of witnesses in investigations of matrimonial in-
validity: their selection and examination, and evaluation of their testimony. [online]. [cit. 
17. 9. 2017] s. 11. Dostupné na: https://www.academia.edu/1475350/The_Use_of_Wit-
nesses_in_Investigations_of_Matrimonial_Invalidity_Their_Selection_and_Examina-
tion_and_the_Evaluation_of_Their_Testimony.
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vecí, ktoré im boli zverené na základe posvätného ministéria; štátni úradníci, 
lekári, pôrodné asistentky, advokáti, notári a iní, ktorí sú povinní zachovávať 
úradné tajomstvo aj z dôvodu poskytnutej rady, týkajúcej sa záležitostí, pod-
liehajúcich tomuto tajomstvu; 2. tí, ktorí sa obávajú, že pre ich svedeckú vý-
poveď postihne ich samých alebo ich manželského partnera, alebo najbližších 
pokrvných alebo rodinných príbuzných zlá povesť, nebezpečné útrapy alebo 
iné veľké zlá.30 

Prvá časť sa zaoberá služobným tajomstvom: úrad alebo profesia, ktoré čas-
to v sebe zahŕňajú získanie dôvery v súvislosti s prípadnou radou, právnym 
poradenstvom alebo iným druhom asistencie. Pokiaľ ide o zaradenie klerikov 
do tejto kategórie, kán. 1548 § 2 CIC 1983 jasne uvádza, že ide o klerikov, pri-
čom musia byť dodržané pravidlá podľa kán. 1550 § 2 bod 2 CIC 1983, t. j. 
ide o klerikov v súvislosti s pastoračnou starostlivosťou mimo nedotknuteľnej 
sviatosti pokánia. Na základe svojho pracovného postavenia sú oslobodení 
od svedeckej výpovede o tom, čo obsahuje ich služobná povinnosť mlčanli-
vosti: 1. všetci duchovní, t. j. diakoni, kňazi, biskupi. Pastoračných pracovní-
kov, ktorí nie sú duchovnými, síce CIC 1983 ani Dignitas connubii neuvádza, 
ale aj napriek tomu ich možno považovať za tých, ktorí môžu byť oslobode-
ní od svedeckej výpovede o tom, čo im bolo zverené ako osobám starajúcim 
sa o duchovné záležitosti; 2. štátni úradníci, pričom tu do úvahy prichádzajú 
všetci, ktorí sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti; 3. lekári, pričom sa majú 
na mysli všetky osoby, ktoré sú činné v liečebných povoleniach, ak majú za-
chovávať povinnosť mlčanlivosti; 4. pôrodné asistentky a pôrodníci, 5. advo-
káti a notári štátneho a cirkevného práva, 6. iné osoby, ktoré majú zachovávať 
povinnosť mlčanlivosti, pričom sa majú na mysli poradné služby, pretože tie-
to majú v cirkevnom prostredí zvláštnu ochranu.31 Právo odoprieť svedeckú 
výpoveď u týchto osôb sa vzťahuje na otázky a vedomosti, ktoré sú zahrnuté 
v služobnom tajomstve. Povolanie samo a existencia zodpovedajúcej povin-
nosti mlčanlivosti samy osebe neodôvodňujú rozsiahle právo odoprieť sve-
deckú výpoveď, pretože by sa vylúčili svedkovia lekári, advokáti atď.32 Pod-

 30 Kán. 1548 § 2 CIC 1983; čl. 194 § 2 Dignitas connubii. 
 31 Výpočet osôb v kán. 1550 § 2 CIC 1983 nie je taxatívny. Môže ísť aj o iné osoby v kánone 

neuvedené, v prípade ktorých napríklad civilné právo predpokladá povinnosť mlčanlivos-
ti. Uvedené možno vyvodiť aj z kán. 22 CIC 1983: Občianske zákony, na ktoré sa právo 
Cirkvi odvoláva, v kánonickom práve sa majú zachovávať s tými istými účinkami, pokiaľ 
nie sú v rozpore s božským právom a ak kánonické právo neurčuje niečo iné. Porov. BEAL, 
J. P. – CORIDEN, J. A. – GREEN, T. J.: New Commentary on the Code of Canon Law, 2002, 
s. 1678.

 32 Porov. LÜDICKE, K.: Dignitas connubii, instrukce, která má být zachovávána diecézními 
a interdiecézními soudy při projednávaní záležitostí neplatnosti manželství, s. 181.
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ľa Lüdickeho svedok, ktorému na základe pracovnej povinnosti mlčanlivosti 
prislúcha oprávnenie odoprieť svedeckú výpoveď, nemôže svedeckú výpoveď 
odoprieť, ak osoba, ktorej sa ochrana týka, udelila súhlas s výpoveďou a zba-
vila osobu povinnosti mlčanlivosti.33 Rovnaký názor zastáva aj Garcia Failde: 
„po zbavení povinnosti mlčanlivosti svedok nielenže môže, ale musí infor-
movať sudcu o tom, čo vie, čo bolo súčasťou služobného tajomstva, keďže sa 
na neho vzťahuje všeobecné pravidlo obsiahnuté v kán. 1548 § 1 CIC 1983“.34 
William Doheny však vyjadruje opačný názor: „Pokiaľ nie sú osoby oslobode-
né od služobného tajomstva, ktoré ich viaže, nemôžu svedčiť. Avšak oslobo-
denie od tejto povinnosti ešte nevyhnutne neznamená, že majú svedčiť. Môžu 
sa obozretne rozhodnúť, že nemôžu svedčiť buď z povahy veci, alebo z dôvo-
du ich vlastnej osobnej praxe nevypovedať o tom, čo im bolo zverené. Preto 
ak takíto svedkovia odmietajú vypovedať v takomto prípade, ich rozhodnu-
tie je konečné, súd ich nemôže donútiť, aby tak urobili a nemôžu byť ozna-
čení ako neposlušní.“35 Jeho odlišný názor môže byť spôsobený tým, že Do-
heny refl ektoval na právny stav za účinnosti CIC 191736 a inštrukcie  Provida 

 33 LÜDICKE, K.: Dignitas connubii, instrukce, která má být zachovávána diecézními a inter-
diecézními soudy při projednávaní záležitostí neplatnosti manželství, s. 182.

 34 Porov. HENDRICKSON, A., B.: The use of witnesses in investigations of matrimonial in-
validity: their selection and examination, and evaluation of their testimony. [online]. [cit. 
17. 9. 2017] s. 12. Dostupné na: https://www.academia.edu/1475350/The_Use_of_Wit-
nesses_in_Investigations_of_Matrimonial_Invalidity_Their_Selection_and_Examina-
tion_and_the_Evaluation_of_Their_Testimony.

 35 Porov. DOHENY, William, J.: Canonical Procedure in Matrimonial Cases, Vol. 1: Formal 
Judicial Procedures. Milwaukee: Bruce Publishing Company, 1948, s 356–357.

 36 Kán. 1755 CIC 1917: Salvo praescripto can. 1757, § 3, n. 2, ab hac obligatione eximuntur: 
1. Parochi aliique sacerdotes quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri 
ministerii extra sacramentalem confessionem; civitatum magistratus, medici, obstetrices, 
advocati, notarii aliique qui ad secretum officii etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod 
attinet ad negotia huic secreto obnoxia; 2. Qui ex testificatione sua sibi vel consanguineis 
vel affinibus in quolibet gradu lineae rectae et in primo gradu lineae collateralis, infamiam, 
periculosas vexationes, aliave mala valde gravia obventura timent. § 3. Testes iudici legitime 
interroganti scienter falsum affirmantes aut verum occultantes puniantur ad normam can. 
1743, § 3; eademque poena mulctentur omnes, qui testem vel peritum donis, pollicitationibus 
aut alio quovis modo inducere praesumpserint ad falsum testimonium dicendum aut ad veri-
tatem occultandam. Preklad: S výhradou predpisu kán.1757, § 3, bod 2, sú z tejto povinnosti 
vyňatí: 1. Farári a iní kňazi, ak ide o záležitosti im zverené na základe ich posvätnej služby; 
štátni úradníci, lekári, pôrodné asistentky, advokáti, notári a iní, ktorí sú viazaní tajomstvom 
ich úradu alebo aj z dôvodu poskytnutia informácie, týkajúcej sa záležitostí, podliehajúcich 
tomuto tajomstvu; 2. Ktokoľvek, kto sa z dôvodu poskytnutia svedectva obáva zlej poves-
ti, veľkých útrap alebo iného veľkého zla na sebe alebo na pokrvných príbuzných, alebo zo-
švagrených v akomkoľvek stupni priamej línie a v prvom stupni bočnej línie. § 3. Svedkovia, 
zákonne sudcom vypočúvaní, vedome uvádzajúci nepravdu alebo zamlčujúci pravdu môžu 
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Mater, ktorá mala dodatkovú nisi klauzulu, ktorá by vysvetľovala Dohenyho 
názor „nisi ab iis quorum interest secreti lege solvantur et deponere se posse 
prudenter censeant“, pričom Doheny túto klauzulu preložil ako „s výnimkou 
tých, ktorí boli oslobodení od povinnosti mlčanlivosti zo strany dotknutých osôb 
a majú pocit, že po obozretnom uvážení môžu svedčiť“.37 Podobné ustanovenie 
však neprešlo do súčasných právnych predpisov. Avšak možno usudzovať, že 
jeho absencia znamená automatickú povinnosť osoby svedčiť po zbavení po-
vinnosti mlčanlivosti zo strany dotknutej osoby?

1.7  Nominovanie svedkov
Zvyčajne zákon očakáva, že svedkovia budú špecifi kovaní stranami a keď 
budú oznámení súdu, príslušný sudca ich môže kontaktovať a dohodnúť indi-
viduálne stretnutia na zabezpečenie ich svedectva. To však nie je jediné pra-
vidlo. Keď strany nie sú schopné alebo ochotné nájsť alebo špecifi kovať dosta-
točný počet svedkov, resp. dostatok kvalitných svedkov, predsedajúci sudca 
by mal zabezpečiť, aby sa preukázala pravda.

1.7.1  Nominovanie svedkov jednou zo strán sporu
Podľa CIC 1917 bola stránka predkladajúca žalobnú žiadosť povinná uviesť 
mená a kontaktné informácie každého potenciálneho svedka na začiatku prí-
padu, ako aj opis informácií, ktoré daný svedok môže poskytnúť. Tieto infor-
mácie by mali byť v samotnej žalobnej žiadosti alebo ako súčasť sprievodného 
zoznamu.38 Požiadavku na kontaktné údaje svedkov obsahuje aj CIC 1983.39 
Čl. 198 Dignitas connubii dopĺňa okrem trvalého bydliska aj miesto pobytu 
svedkov, t. j. rozširuje text kán. 1552 § 1 CIC 1983 o locus commorationis. Pre 

byť potrestaní podľa normy kán. 1743, § 3; podobne môžu byť postihnutí trestom tí, ktorí 
sa opovážia ovplyvňovať svedkov alebo znalcov darmi, navádzaním, alebo nejakým iným 
spôsobom v záujme podania falošného svedectva alebo zatajenia pravdy. Znenie tohto usta-
novenia však nie je odlišné od platného a účinného kánona 1548 § 2 CIC 1983.

 37 Porov. DOHENY, W., J.: Canonical Procedure in Matrimonial Cases, Vol. 1: Formal Judicial 
Procedures, Milwaukee: Bruce Publishing Company, 1948, s 284–285.

 38 Kán. 1761 § 1 CIC 1917: Cum probatio per testes postulatur, eorum nomina et domicilium 
tribunali indicentur; praeterea exhibeantur positiones seu articuli argumentorum super qui-
bus testes sint interrogandi. Preklad: Ak sa žiada dôkaz pomocou svedkov, uvedú sa súdu 
ich mená a riadne bydliská; okrem toho sa predložia stanoviská, resp. argumentačné články, 
podľa ktorých majú byť svedkovia vypočutí.

 39 Kán 1552 § 1 CIC 1983: Keď sa žiada dokazovanie pomocou svedkov, tribunálu sa majú 
oznámiť ich mená a trvalé bydlisko.
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súd je nevyhnutné vedieť, kde je svedok dosiahnuteľný kvôli jeho predvola-
niu. Poprípade je potrebné oznámiť kvázi pobyt, prípadne pracovisko alebo 
skutočný pobyt.40 Počet takto nominovaných svedkov, ktorí reagujú na tribu-
nál a poskytnú užitočné svedectvo, býva však vo väčšine prípadov žalostne 
nízky. Takýto prístup je možné vo veľkej miere pripísať ľudskej prirodzenosti 
a kultúrnej nevšímavosti. Nikto nechce na seba vziať zodpovednosť, nechce 
sa angažovať v cudzích záležitostiach a mnohí skutočne nerozumejú procesu 
nulity manželstva pred cirkevným tribunálom.

Predovšetkým by malo byť v záujme sporovej strany zabezpečiť vhodný 
počet svedkov, ktorí budú legitímne užitoční. Ide hlavne o stranu, ktorá je ža-
lobcom a ktorá iniciuje konanie, pretože by mala poskytnúť dostatočný dôkaz 
o tom, že manželstvo je neplatné.41 Aby dostal žalobca adekvátnu kánonic-
kú radu, mal by si byť vedomý, že by bolo vhodné, aby sa jeho advokát stre-
tol s potenciálnymi svedkami pred podaním žaloby s cieľom určiť ich efekti-
vitu.42 

Keď tribunál obdrží zoznam mien svedkov od jednej sporovej strany, zašle 
sudca list každému zo svedkov, v ktorom svedkov informuje o veci a totož-
nosti sporových strán a o tom, čo sa od nich požaduje, t. j. o potrebe zdieľania 
akýchkoľvek relevantných informácií a vedomostí, ktoré majú a majú súvis 
s prípadom. Zároveň sú im v liste oznámené osoby, na ktoré sa môžu obrátiť, 
aby navrhli dátumy a časy, ktoré by boli pre nich vhodné (alebo sa dohodli na 
dátumoch, ktoré navrhol tribunál).

Samozrejme, aj žalovaný má právo navrhnúť svedkov, v čom by žalovaní 
mali byť povzbudení. Svedkovia, ak boli všetci navrhnutí len jednou stranou, 
hlavne ak ide o rodinných príslušníkov stránky, môžu byť vo svojom svedec-
tve zaujatí, aj keď nevedomky.

V prípadoch, kde sa aktívne zúčastňujú obe strany a každá z nich nominuje 
určitý počet svedkov, je na sudcovi, aby určil, koľko svedkov je skutočne po-
trebných, prípadne je oprávnený stanoviť ich limit.43 

Efektivita svedkov nespočíva v ich väčšom či menšom počte, ale skôr vo 
váhe ich svedectva. Mnoho svedkov nemusí preukázať nič, napríklad nie sú 
 40 Porov. LÜDICKE, K.: Dignitas connubii, instrukce, která má být zachovávána diecézními 

a interdiecézními soudy při projednávaní záležitostí neplatnosti manželství, s. 185.
 41 Kán. 1526 § 1 CIC 1983: Bremeno dokazovania pripadá tomu, kto niečo tvrdí.
 42 Porov. HENDRICKSON, A., B.: The use of witnesses in investigations of matrimonial in-

validity: their selection and examination, and evaluation of their testimony. [online]. [cit. 
18. 9. 2017] s. 13. Dostupné na: https://www.academia.edu/1475350/The_Use_of_Wit-
nesses_in_Investigations_of_Matrimonial_Invalidity_Their_Selection_and_Examina-
tion_and_the_Evaluation_of_Their_Testimony.

 43 Kán. 1553 CIC 1983: Úloha sudcu je obmedziť množstvo svedkov.
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hodnoverní alebo nič nehovoria, prípadne hovoria veľa vecí, ktoré nie sú pod-
statné. Na druhej strane malý počet svedkov môže preukázať veľa, ak odpove-
dajú pravdivo a opisujú špecifi cké veci, ktorých boli svedkami a súvisia s prí-
padom.44

1.7.2  Nominovanie svedkov ex off o
Strany, aj keď sú usmerňované kvalifi kovanými obhajcami, by nemali byť po-
važované za jediný zdroj užitočných dôkazov. Kán. 1452 CIC 1983 oprávňu-
je sudcu hľadať a snažiť sa získať dôkazy, ktoré existujú, ale neboli predlože-
né stranami.45 Textácia predmetného kánona nepredstavuje len možnosť pre 
sudcu, ale aj jeho povinnosť (sudca môže a musí postupovať). 

Ak by sa jedna zo strán vzdala výkonu práva na obhajobu, sudca má v ta-
kýchto prípadoch vážnu povinnosť vynaložiť seriózne úsilie na získanie vý-
povede strany a tiež svedeckých výpovedí, ktoré strana mohla označiť, resp. 
osloviť.46 

Kán. 1760 CIC 191747 poznal inštitút „spontánneho svedka“, ktorý sa ini-
ciatívne sám dostaví na súd s cieľom podať svedectvo. CIC 1983, ani Dignitas 
connubii takúto situáciu nerieši. To však neznamená, že neexistuje možnosť, 
aby takýto svedok, pokiaľ v tom nebránia iné zákonné prekážky, nemohol 
podať svedeckú výpoveď. V tejto situácii možno využiť aktívnu rolu sudcu, 

 44 Porov. HENDRICKSON, A., B.: The use of witnesses in investigations of matrimonial in-
validity: their selection and examination, and evaluation of their testimony. [online]. [cit. 
17. 9. 2017], s. 14. Dostupné na: https://www.academia.edu/1475350/The_Use_of_Wit-
nesses_in_Investigations_of_Matrimonial_Invalidity_Their_Selection_and_Examina-
tion_and_the_Evaluation_of_Their_Testimony.

 45 Kán. 1452 CIC 1983: § 1. V záležitosti, ktorá sa týka iba súkromného dobra, sudca môže 
postupovať iba na žiadosť stránky. Keď sa však kauza zákonne začala, sudca môže a musí po-
stupovať aj z úradu v trestných kauzách a v iných, ktoré sa vzťahujú na verejné dobro Cirkvi 
alebo spásu duší. § 2. Okrem toho sudca môže doplniť nedbanlivosť stránok pri predkladaní 
alebo pri vznášaní námietok vždy, keď to považuje za potrebné, aby sa vyhlo veľmi nespra-
vodlivému rozsudku, pri zachovaní predpisov kán. 1600.

 46 Porov: JÁN PAVOL II. Príhovor Rímskej rote 26. januára 1989. In AAS 81 (1989), s. 923.
 47  Kán. 1760 § 1 CIC 1917: Si quis sponte compareat testimonii reddendi gratia, iudex poterit 

eius testimonium admittere vel repellere prout expedire censuerit. § 2. Debet autem testem, 
qui se sponte obtulerit, repellere cum comparere sibi videatur moras iudicio nectendi causa 
vel iustitiae et veritati quoquo modo officiendi. Preklad: Ak sa niekto sám od seba dostaví, 
aby podal svedectvo, bude sudca jeho svedectvo môcť pripustiť alebo odmietnuť podľa toho, 
či to uzná za vhodné. § 2. (Sudca) však musí odmietnuť svedka, ktorý sa ponúkol sám od 
seba, ak to považuje za to, že sa dostavil s cieľom zdržiavať súdne konanie alebo akýmkoľvek 
spôsobom škodiť spravodlivosti a pravde. 
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ktorý by ex off o mohol na základe svojej právomoci svedeckú výpoveď pri-
pustiť.

1.7.3  Odopretie svedeckej výpovede alebo vzdanie sa svedectva
Tribunál nie je povinný pripustiť alebo akceptovať každého svedka navrhnu-
tého stranami. Sudca má oprávnenie, ale aj povinnosť limitovať nadmerný 
počet svedkov podľa jeho najlepšieho posúdenia a vyhodnotenia.48 Okrem 
rôznych kategórií osôb, ktoré sú úplne alebo čiastočne vylúčené samým prá-
vom z možnosti podať svedeckú výpoveď, môžu strany požiadať sudcu, aby 
jeden alebo viacerí konkrétni navrhnutí svedkovia boli vylúčení zo svedec-
tva.49 Vylúčenie svedkov sa nesmie robiť ľahko, sudca by mal starostlivo zvážiť 
takéto žiadosti, pretože právo označiť svedkov je vyjadrením práva na obhaj-
obu.50 Tomu zodpovedajú aj procesné úkony, prostredníctvom ktorých sa vy-
lúčenie realizuje.51 Proti rozhodnutiu o vylúčení nie je prípustné odvolanie.52 
Zároveň stránka, ktorá svedka uviedla, môže sa zriecť jeho vypočúvania; 
avšak odporujúca stránka môže žiadať, aby predsa len svedok bol vypočúva-
ný.53 Kto svedka uviedol, môže sa jeho výpovede vzdať, čo stránka uskutoční 
prostredníctvom prehlásenia pred súdom. Zrieknutie sa musí oznámiť dru-
hej strane, ktorá má právo trvať na výpovedi. Sudca má následne rozhodnúť, 
či má byť svedok vypočutý, pričom v konaniach vo veciach verejného dobra 
je nemenej viazaný záujmami strán, viac vlastnou povinnosťou vyšetriť prav-
du. Právo trvať na výsluchu má aj obhajca zväzku. Sudca však jeho návrhom 
nie je viazaný.54

Správny počet svedkov, ktorý je potrebný v konkrétnom procese, závisí od 
morálnej istoty súdu, o ktorú by sa mal súd v každom procese usilovať.

 48 Kán. 1553 CIC 1983.
 49 Kán. 1555 CIC 1983: Pri zachovaní predpisu kán. 1550 môže stránka žiadať, aby bol svedok 

vylúčený, ak sa oprávnený dôvod na vylúčenie dokáže pred vypočúvaním svedka.
 50 Len pochybnosť (teoretická možnosť) o tom, že svedok môže negatívne vplývať na stra-

nu sporu, nie je dôvodom na vylúčenie svedka. Porov. BEAL, J. P. – CORIDEN, J. A. – 
 GREEN, T. J.: New Commentary on the Code of Canon Law, 2002, s. 1683.

 51 Kán. 1527 § 2 CIC 1983: Ak stránka žiada, aby dôkaz, ktorý sudca zamietol, bol prijatý, sám 
sudca má o tom čo najrýchlejšie rozhodnúť.

 52 Kán. 1629, bod 5 CIC 1983: Odvolanie sa nie je prípustné: proti rozsudku alebo dekrétu 
v kauze, o ktorej právo určuje, že vec treba čo najrýchlejšie rozhodnúť.

 53 Kán. 1551 CIC 1983; čl. 197 Dignitas connubii.
 54 Porov. LÜDICKE, K.: Dignitas connubii, instrukce, která má být zachovávána diecézními 

a interdiecézními soudy při projednávaní záležitostí neplatnosti manželství, s. 185.
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1.8  Záver
Podľa kánonického práva svedkom môže byť každý. Táto široko koncipovaná 
defi nícia však tak, ako bolo naznačené, má svoje zákonné obmedzenia zakla-
dajúce sa na veku, mentálnej spôsobilosti, povolaní a vzťahu k sporovým stra-
nám. Pochybenie v procesných aspektoch svedeckých výpovedí môže spôsobiť 
neplatnosť celého procesu. Je preto podstatné skúmať jednotlivé ustanovenia 
CIC 1983 v súvislosti s otázkou, či konkrétna osoba môže byť svedkom, aký je 
jej vzťah k sporovým stranám, pretože svedecká výpoveď je prostriedkom, na 
základe ktorého dochádza k realizácii práva na obhajobu, avšak zároveň kon-
krétna svedecká výpoveď môže spôsobiť obmedzenie alebo porušenie práva 
na obhajobu. Každú svedeckú výpoveď je preto potrebné hodnotiť jednotlivo, 
avšak vo vzájomných súvislostiach, čo je úlohou nestranného sudcu.
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II. KAPITOLA

SVEDECKÁ VÝPOVEĎ V PROCESOCH 
O NULITE MANŽELSTVA – REALIZÁCIA 
A EVALUÁCIA SVEDECKÝCH VÝPOVEDÍ

JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

2.1  Úvod
Svedecké výpovede sú jedným zo štyroch základných zdrojov dôkazov v pro-
cesoch o nulitu manželstva, k ostatným druhom dôkazov sa radí výpoveď 
sporových strán, listiny a znalci, vzhľadom na charakter sporu, ktorý je rie-
šený.55 Pred samotnou svedeckou výpoveďou je potrebné zvážiť viacero pro-
cedurálnych formalít, ktoré treba vziať do úvahy. Mohlo by sa zdať, že ide len 
o formalizmus, ale v záujme zistenia objektívnej pravdy a vyriešenia sporu je 
potrebné venovať im pozornosť. Samostatnou oblasťou je následne vyhodno-
tenie svedeckých výpovedí na základe právom stanovených kritérií. 

2.2  Formálnoprávne aspekty svedeckej výpovede
2.2.1  Predvolanie svedkov
Pred samotnou svedeckou výpoveďou je potrebné svedka ofi ciálne predvolať. 
Svedok je predvolaný dekrétom sudcu, ktorý bol svedkovi zákonne oznáme-
ný.56 Formalizmus je vyjadrený aj v spôsobe oznámenia predvolania svedka. 
Oznámenie o predvolaniach, dekrétoch, rozsudkoch a iných súdnych úko-
noch treba poslať pomocou poštových doručovateľov alebo iným čo najbez-
pečnejším spôsobom pri zachovaní noriem stanovených partikulárnym zá-
konom. Zo spisov musí byť zrejmá skutočnosť oznámenia a jeho spôsob.57 
Predvolanie by tribunál nemal brať na ľahkú váhu, mal by mu venovať veľ-
 55 Kán. 1526-1586 CIC 1983.
 56 Kán. 1556 CIC 1983.
 57 Kán. 1509 CIC 1983.
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kú pozornosť vysvetleniu povinnosti podať svedeckú výpoveď predvolanému 
svedkovi. Riadne predvolaný svedok sa má dostaviť alebo sudcovi oznámiť 
dôvod svojej neprítomnosti.58 Cirkevný tribunál však nemá reálne donucova-
cie prostriedky, aby prinútil svedka dostaviť sa, preto by textácia predvolania 
mala byť formulovaná viac nabádajúco ako rozkazujúco.

2.2.2  Miesto pre svedeckú výpoveď
Svedecké výpovede by mali prebiehať spravidla v sídle tribunálu, t. j. v kance-
lárii sídla tribunálu, zvyčajne v diecéznych kanceláriách, ak sa sudca neroz-
hodne ináč.59 Je však na rozhodnutí sudcu, nie svedka, aby určil iné vhodné 
miesto. Najpravdepodobnejšie miesto mimo sídla tribunálu je kancelária far-
ského úradu, ktorá je k svedkovi najbližšia, avšak súd by sa mal vyhýbať sve-
deckým výpovediam v domácnosti.60 Kódex kánonického práva z roku 1983 
(ďalej len „CIC 1983“) však v prípade špecifi kovaných osôb pripúšťa výhodu 
pre niektoré osoby, vybrať si miesto podania svedeckej výpovede. Ide o kar-
dinálov, patriarchov, biskupov a tých, ktorí podľa práv svojho štátu požívajú 
rovnakú výhodu. Nepredpokladá sa však, že by malo ísť o ich súkromné byd-
lisko.61

2.2.3  Písomná svedecká výpoveď – prísažné vyhlásenie
Je možné podať svedeckú výpoveď písomne, resp. namiesto ústnej svedeckej 
výpovede podať prísažné vyhlásenie? „Prosím odpovedzte na uvedené otázky, 
ako najlepšie viete a zašlite Vaše písomné odpovede súdu, pričom použijete 
priloženú obálku, čo možno najskôr.“ Aj takto by mohla vyzerať výzva tribu-
nálu na predloženie „písomného svedectva“. Je však takýto spôsob podania 
svedeckej výpovede v súlade s právom? 

Lawrence Wrenn uvádza, že takýto spôsob nielenže je vhodný, ale mal by 
byť preferovaný. Podľa jeho vyjadrenia väčšina súdov má tendenciu zaobsta-
rať si čestné vyhlásenia skôr ako ústne svedectvo. Tento postup odôvodňuje 
skutočnosťou, že mená čestne vyhlasujúcich nemusia byť vopred známe, za-
 58 Kán. 1557 CIC 1983.
 59 Kán. 1558 § 1 CIC 1983. Rovnako tak v čl. 162 § 1 inštrukcie Dignitas connubii.
 60 Toto pravidlo má rozumné opodstatnenie. Keď sa svedok dostaví do kancelárie tribunálu, 

pôsobí na neho táto skutočnosť aj po psychologickej stránke – uvedomuje si, že ide o ofi-
ciálne konanie a mal k svojej svedeckej výpovedi pristupovať zodpovedne. Predpokladom 
totiž je, že nemožno zmysluplne vypočuť svedka na jeho pracovisku alebo v jeho súkrom-
nom bydlisku.

 61 Kán. 1558 § 2 CIC 1983.
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tiaľ čo v prípade svedkov ich strany musia uviesť. Zároveň je časovo náročnej-
šie zaobstarať ústne svedectvo, čo môže byť vzhľadom na obmedzený počet 
pracovníkov tribunálov problematické. Wrenn si však uvedomuje, že ústne 
svedectvo osoby je dôkladnejšie ako jej čestné vyhlásenie. Rovnako však ar-
gumentuje, že zatiaľ čo počet svedkov je limitovaný posúdením sudcu, počet 
čestných vyhlásení je neobmedzený. „Písomné svedectvá“ sa dajú ľahšie zís-
kať.62 John Beal, napriek názoru, že zhromažďovanie menej cenných dôkazov 
je zbytočné, potvrdzuje z Wrennovho názoru len skutočnosť, že súd by mal 
v prípade procesov o neplatnosť manželstva poúčať o možnosti písomného 
vyhlásenia potenciálnych svedkov. Beal si rovnako ako Wrenn uvedomuje, 
že osoby, ktoré dávajú písomné čestné vyhlásenie, nie sú v procesnej pozícii 
svedka, pričom zákon takúto kategóriu dôkazu nepozná.63 Názor Beala však 
nemožno chápať v tak extenzívnom zmysle, ako ho možno vnímať v prípade 
názoru Wrenna. Je potrebné si uvedomiť, že ak prísažné vyhlásenie právo ne-
pozná, súd nie je povinný ho zahrnúť do skutkového stavu v rozsudku.

2.2.4  Svedecká výpoveď prostredníctvom telefónu
Grocholewski argumentuje použitím rozsudku Rímskej roty coram Pomped-
da,64 ktorý odsudzuje vypočúvanie expertov po telefóne, ako by to bola súk-
romná záležitosť.65 Je však potrebné si uvedomiť, že vývoj v oblasti telekomu-
nikácií sa značne posunul vpred od čias spomínaného rozsudku, kedy telefón 
slúžil len na osobné a dôverné rozhovory, pričom nebolo úplne možné zabez-
pečiť absolútne súkromie. 

V súčasnej dobe je však mobilná komunikácia súčasťou každodenného ži-
vota. Prostredníctvom mobilného telefónu sa prekonávajú veľké diaľky, ktoré 
z dôvodu výrazného cestovania spájajú ľudí. Ide o obrovský posun v kultúrnej 
morálke, a preto je namieste aj napriek uvádzanému rozsudku, ktorý vychá-
dza z času a podmienok, v ktorých bol vydaný, zaoberať sa možnosťou podať 
výpoveď prostredníctvom telefónu. Zamestnanci tribunálov, ako aj svedkovia 

 62 Porov. WRENN, Lawrence: Procedures. Washington D.C.: Canon Law Society of America, 
1987, s. 52–53.

 63 Porov. BEAL, John: Making Connections: Procedural Law and Substantive Justice, In The 
Jurist, 54 (1994), s. 162–163.

 64 Rozsudok z 27. februára 1984.
 65 Porov. HENDRICKSON, A., B.: The use of witnesses in investigations of matrimonial in-

validity: their selection and examination, and evaluation of their testimony. [online]. [cit. 
25. 9. 2017]. s. 20. Dostupné na: https://www.academia.edu/1475350/The_Use_of_Wit-
nesses_in_Investigations_of_Matrimonial_Invalidity_Their_Selection_and_Examina-
tion_and_the_Evaluation_of_Their_Testimony. 
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nemôžu byť obviňovaní za použitie telefónu, aby získali svedeckú výpoveď, 
pretože mobilná telefonická komunikácia sa stala prirodzeným a legitímnym 
prostriedkom komunikácie. Na druhej strane je však z hľadiska objektivity 
potrebné uviesť, že ani prirodzenosť telefonickej komunikácie nenahradí fakt, 
že výsluch svedka prostredníctvom telefónu nie je legitímne získaným svedec-
tvom, keďže sudca nevie overiť totožnosť svedka na druhej strane a nevie sa 
vylúčiť prítomnosť inej osoby pri svedkovi, resp. jeho potenciálne ovplyvňo-
vanie. V teoretickej rovine však možno uvažovať o videokonferenčnom hovo-
re, napríklad prostredníctvom služby Skype, kde by sa dali nedostatky telefó-
nu preklenúť. Takéto úvahy však nemajú základ v CIC 1983, hlavne z dôvodu 
času, kedy vznikol. Takéto spôsoby sa musia dôkladne preskúmať a vyhodno-
tiť ich pozitíva, aby bolo možné zadefi novať pozitívne aspekty, ktoré z takých-
to možností plynú. V každom prípade je však potrebné zabezpečovať legitím-
ne dôkazy. Podľa Lüdickeho však telefonická informácia je možná. Odvoláva 
sa na Komisiu pre revíziu Kódexu kánonického práva, v ktorej prevládal názor, 
že v kánone 1558 CIC 198366 nebola odmietnutá telefonická svedecká výpo-
veď. V prípadoch, kde cesta s cieľom podať svedeckú výpoveď nie je možná 
ani pre svedka, ani pre sudcu, môže prísť do úvahy dotazovanie prostredníc-
tvom telefónu. Pred samotným výsluchom však musí byť overená totožnosť 
svedka. To je prípad, keď sudca pozná hlas svedka alebo sa svedok dostaví 
pred miestneho farára, ktorý uskutoční overenie totožnosti.67

2.3  Osoby zúčastnené na svedeckej výpovedi
Kto je prítomný pri svedeckej výpovedi určuje kán. 1561 CIC 1983.68 Na pr-
vom mieste je uvádzaný sudca alebo jeho delegát, alebo audítor, čiže dôvery-
hodná osoba poverená vykonať výsluch namiesto sudcu. Ďalším nevyhnut-
 66 Kán. 1558 CIC 1983: § 1. Svedkov treba vypočúvať v samom sídle tribunálu, ak sa sudca 

nerozhodne ináč. § 2. Kardináli, patriarchovia, biskupi a tí, ktorí podľa práv svojho štátu 
požívajú rovnakú výhodu, majú byť vypočúvaní na mieste, ktoré si sami vyberú. § 3. Sudca 
má rozhodnúť, kde treba vypočúvať tých, ktorým je pre vzdialenosť, chorobu alebo inú pre-
kážku nemožné alebo ťažké dostaviť sa do sídla tribunálu, pri zachovaní predpisov kán. 1418 
a 1469, § 2.

 67 Porov. LÜDICKE, Klaus: Dignitas Connubii, instrukce, která má být zachovávána diecézní-
mi a interdiecézními soudy při projednávaní záležitostí neplatnosti manželství. Latinský text 
s českým překladem a s odborným komentářem. Brno: Akademie kanonického práva, 2015, 
s. 160–161.

 68 Vypočúvanie svedka vykonáva sudca alebo jeho delegát, alebo audítor, ktorému treba, aby 
asistoval notár; preto stránky alebo promótor spravodlivosti, alebo obhajca zväzku, alebo ad-
vokáti, ktorí sa zúčastňujú vypočúvania, ak majú iné otázky, ktoré treba svedkovi predložiť, 
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ne prítomným je notár, súdny úradník, ktorý zabezpečuje verný a autentický 
záznam všetkých svedectiev a iných dokumentov, ktoré tvoria súčasť súdne-
ho spisu a ktoré sú podkladom pre rozhodnutie vo veci. Notár má významnú 
úlohu a jeho absencia by nemala byť tolerovaná. Ďalšie osoby, ktorých prí-
tomnosť je nutná, kánon neuvádza. Kánon však stanovuje, kto má oprávnenie 
sa zúčastniť výpovede svedkov. Ide o advokátov oboch strán, obhajcu zväzku 
a promótora spravodlivosti, ak sú títo involvovaní do konania.

Kódex kánonického práva z roku 1917 (ďalej len „CIC 1917“) umožňoval 
obhajcovi zväzku pripraviť otázky, ktoré majú byť kladené svedkom, pričom 
sudca mohol klásť doplňujúce otázky ex off o.69 Takéto pravidlo už nie je súčas-
ťou CIC 1983, ale obhajca zväzku môže klásť dodatočné otázky pre svedkov, 
ktoré oznámi sudcovi alebo audítorovi, t. j. je na posúdení sudcu alebo audí-
tora, či dané otázky položí alebo nie. 

Zatiaľ čo platné právo priznáva oprávnenie klásť otázky len sudcovi, prí-
tomnosť advokátov a ich právo navrhnúť otázky sudcovi, ktoré potom on 
môže položiť svedkovi, predstavuje významný posun od úpravy CIC 1917.70 

V čase globalizácie a množstva manželstiev medzi osobami rôznych ná-
rodností je možné, že pri svedeckých výpovediach bude potrebné použiť tl-
močníka. Túto možnosť pripúšťa CIC 1983 a aj inštrukcia Dignitas connu-
bii.71 Je však zrejmé, že ak sudca pozná jazyk, ktorým hovorí svedok, tlmočník 
nie je potrebný. Sudca ale musí dbať na to, aby zabránil prípadnému zneuži-
tiu tejto situácie a zabezpečil, aby tlmočník neporušil hľadanie pravdy v tom- 
-ktorom prípade. Do úvahy môžu prísť rozličné situácie, napríklad, keď sve-
dok nerozumie po slovensky, prípadne nehovorí po slovensky dostatočne 

nemajú ich klásť svedkovi, ale sudcovi alebo jeho zástupcovi, aby ich sám položil, ak partiku-
lárny zákon neurčuje ináč.

 69 Kán. 1968 1 CIC 1917: Defensoris vinculi est: 1. Examini partium, testium et peritorum 
adesse; exhibere iudici interrogatoria clausa et obsignata, in actu examinis a iudice aperien-
da, et partibus aut testibus proponenda; novas interrogationes, ab examine emergentes, iu-
dici suggerere. Preklad: Úlohou obhajcu zväzku je: byť prítomný pri výsluchu strán, svedkov 
a znalcov; predložiť súdu otázky v bodoch, uzavreté a zapečatené, ktoré sudca pri výsluchu 
otvorí a položí stranám alebo svedkom; (môže) navrhnúť sudcovi nové otázky, vyplývajúce 
z výsluchu.

 70 Kánony 1968-1969 CIC 1917 spomínali len obhajcu zväzku. Možno vyhodnotiť, že ide 
o explicitné zakotvenie práva na obhajobu.

 71 Kán. 1471 CIC 1983: Ak nejaká osoba, ktorú treba vypočuť, hovorí jazykom sudcovi alebo 
stránkam neznámym, má sa pribrať prísažný tlmočník, ktorého určí sudca. Vyhlásenia sa 
však majú písomne vyhotoviť v pôvodnom jazyku a má sa priložiť preklad. Tlmočník sa tiež 
má pribrať, keď sa musí vypočuť hluchá alebo nemá osoba, ak azda sudca nedá prednosť 
tomu, aby sa na jeho otázky odpovedalo písomne. Rovnaký text má čl. 172 Dignitas connu-
bii.
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dobre, aby bola zaručená kvalita jeho svedectva; v prípade hluchého sved-
ka, ktorý môže vypovedať prostredníctvom posunkovej reči; prípadne osoba, 
ktorá sa vyjadruje nezrozumiteľne z dôvodu jej prejavu. V každom prípade 
použitie tlmočníka závisí od posúdenia sudcu. Vybraný tlmočník by mal byť 
plne kompetentný v jazykoch, ktoré sa vyžadujú, a zároveň by mal byť ne-
zaujatý a nestranný, čo sa týka skúmaného prípadu. Je potrebné vyhýbať sa 
neskúseným tlmočníkom, ktorí môžu z dôvodu nevedomosti alebo neskúse-
nosti nepresne tlmočiť, resp. zmeniť výpoveď svedka. Je preto dôležité, aby sa 
tlmočník vyhol parafrázovaniu konkrétnej odpovede svedka.72 

2.4  Realizácia svedeckej výpovede
Sudca má najprv overiť totožnosť svedka; má zistiť, aký má vzťah k strán-
kam, a keď mu kladie špecifi cké otázky týkajúce sa kauzy, má sa ho opýtať 
aj na pramene jeho poznatkov a kedy sa presne dozvedel to, čo tvrdí.73 Naj-
skôr musí sudca overiť totožnosť svedka, čo sa robí predovšetkým prostred-
níctvom predloženia dokladov totožnosti (občiansky preukaz, pas, vodičský 
preukaz).

Sudca má svedkovi pripomenúť vážnu povinnosť hovoriť celú pravdu a len 
pravdu.74 Povinnosť vypovedať pravdu je obsiahnutá na viacerých miestach 
CIC 1983.75 Sudca má požiadať svedka o prísahu podľa kán. 1532 CIC 1983; 
ak ju svedok odmietne zložiť, má byť vypočúvaný bez prísahy.76 Úloha sudcu 
pri zdôrazňovaní pravdivej výpovede je nanajvýš dôležitá. Sudca musí byť veľ-
mi jasný a dôrazný pri poučovaní svedkov, aká je ich úloha a význam v pro-
cese posudzovania nulity manželstva. Povinnosť vypovedať pravdu77 má však 

 72 Porov. HENDRICKSON, A., B.: The use of witnesses in investigations of matrimonial in-
validity: their selection and examination, and evaluation of their testimony. [online]. [cit. 
25. 9. 2017]. s. 22. Dostupné na: https://www.academia.edu/1475350/The_Use_of_Wit-
nesses_in_Investigations_of_Matrimonial_Invalidity_Their_Selection_and_Examina-
tion_and_the_Evaluation_of_Their_Testimony. 

 73 Kán. 1563 CIC 1983.
 74 Kán. 1562 § 1 CIC 1983.
 75 Kán. 1548 § 1 CIC 1983: Svedkovia musia sudcovi, ktorý zákonne vypočúva, vyznať pravdu; 

kán. 1531 CIC 1983: § 1. Zákonne opýtaná stránka musí odpovedať a vyznať úplnú pravdu. 
§ 2. Ak však odmietla odpovedať, úlohou sudcu je zvážiť, čo z toho možno vyvodiť na doká-
zanie skutočností.

 76 Kán. 1652 § 2 CIC 1983.
 77 Vedomá krivá prísažná výpoveď je podľa kán. 1368 CIC 1983 sankcionovaná trestom. 

Porov. LÜDICKE, K.: Dignitas connubii, instrukce, která má být zachovávána diecézními 
a interdiecézními soudy při projednávaní záležitostí neplatnosti manželství, s. 156; kán. 1368 
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aj svoje limity. Svedok je povinný odpovedať iba na otázky sudcu alebo audí-
tora, nemá povinnosť odpovedať na otázky tretích strán. Povinnosť odpove-
dať zároveň závisí aj od legitímnosti položených otázok, pretože tie, ktoré nie 
sú relevantné pre daný prípad, svedok môže odmietnuť zodpovedať.78 Sudca 
by zároveň mal svedkovi vysvetliť, čo znamená jeho svedectvo s ohľadom na 
zistenie pravdy v konkrétnom prípade, že má hovoriť o tom, čo skutočne vi-
del, počul, čoho sa zúčastnil a mal by obmedziť svoje vlastné hodnotenia po-
čutého alebo videného. Poučovacia úloha sudcu79 vyplýva zo skutočnosti, že 
svedok si nevyhnutne nemusí byť vedomý svojej úlohy, resp. nemusí mať ve-
domosti o procesoch na cirkevných tribunáloch. 

Podstatná skutočnosť pri svedeckej výpovedi je problematika prísahy.80 
Kán. 1199 CIC 1983 hovorí o prísahe ako o „vzývaní Božieho mena za svedka 
pravdy“, ktorú „nemožno zložiť, ak to nie je v pravde, uváženosti a spravodli-
vosti“.81 V konaniach o neplatnosť manželstva, kde je sudca viazaný objektív-
nou pravdou, je potrebné strany aj svedkov vypočúvať pod prísahou. Z textu 
ustanovení CIC 1983 ani Dignitas connubii však nevyplýva výslovný príkaz. 

Prísahy môžu byť orientované v dvoch časových smeroch: buď ako prav-
da, ktorá bola vyslovená v minulosti, alebo uistenie o pravdivosti vecí, ktoré 
sa majú povedať alebo urobiť v budúcnosti. Prvý typ sa nazýva „potvrdzujú-
ca“ prísaha a druhá „sľubujúca prísaha“.82 Kán. 1562 § 2 CIC 1983 požaduje, 
aby svedok v kánonickom procese zložil prísahu podľa kán. 1532 CIC 1983, 
t. j. rovnako ako v prípade prísahy strán procesu. Prísahu v prípade výpove-
de svedkov je preto podľa CIC 1983 možné uskutočniť ako formu sľubujúcej 
prísahy pred začatím samotnej výpovede svedka alebo potvrdzujúcu prísahu, 
na záver svedeckej výpovede. Aj napriek tomu, že zákon explicitne neprivile-

CIC 1983: Ak sa niekto tvrdením alebo sľubovaním niečoho pred cirkevnou vrchnosťou do-
púšťa krivej prísahy, má byť potrestaný spravodlivým trestom.

 78 Kán. 1564 CIC 1983: Otázky majú byť krátke, prispôsobené chápavosti vypočúvaného, 
nemajú obsahovať súčasne viac vecí, nemajú byť úskočné, zákerné, nemajú naznačovať 
odpoveď, majú byť vzdialené od akejkoľvek urážky a majú sa vzťahovať na kauzu, o ktorú 
ide. Rovnako porov. čl. 169 Dignitas connubii.

 79 Sudca by mal poučiť svedka aj o jeho práve odoprieť výpoveď.
 80 Kán. 1562 § 2 CIC 1983: Sudca má požiadať svedka o prísahu podľa kán. 1532; ak ju svedok 

odmietne zložiť, má byť vypočúvaný bez prísahy.
 81 Kán. 1199 § 1 CIC 1983.
 82 Porov. HENDRICKSON, A., B.: The use of witnesses in investigations of matrimonial in-

validity: their selection and examination, and evaluation of their testimony. [online]. [cit. 
25. 9. 2017]. s. 25. Dostupné na: https://www.academia.edu/1475350/The_Use_of_Wit-
nesses_in_Investigations_of_Matrimonial_Invalidity_Their_Selection_and_Examina-
tion_and_the_Evaluation_of_Their_Testimony. 
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guje jeden z druhov prísahy,83 predsa len niektorí komentátori uprednostňu-
jú sľubujúcu prísahu, t. j. prísahu pred samotnou svedeckou výpoveďou. Ten-
to výklad odôvodňujú skutočnosťou, že svedok si zložením prísahy uvedomí 
potrebu hovoriť pravdu a dáva si väčší pozor na formuláciu svojich tvrdení. 
Avšak napríklad Lüdicke s týmto záverom nesúhlasí a argumentuje, že pred-
nosť, ktorú dáva kán. 1562 § 2 CIC 1983 sľubujúcej prísahe, so sebou priná-
ša nezrovnalosti. Sudca by podľa neho musel vedieť, či je svedok pripravený 
hovoriť pravdu – iba to totiž potvrdzuje sľubujúca prísaha, nie však či je vy-
konaná výpoveď pravdivá. Preto sa v konaniach pred cirkevným tribunálom 
právom udržiava zvyk poučiť o prísahe na začiatku výpovede, čím svedka súd 
oboznámi s prísahou. Potvrdzujúca prísaha môže byť následne skutočne po-
tvrdením toho, čo bolo vypovedané, nielen zamýšľané, a teda viac hodnotené 
pri vyhodnocovaní dôkazov.84 Čl. 167 § 3 Dignitas connubii obnovuje usta-
novenie, ktoré síce bolo súčasťou CIC 1917, ale do ustanovení CIC 1983 sa 
už explicitne nedostalo. Čl. 167 § 3 Dignitas connubii pripúšťa možnosť, aby 
sudca uložil vykonať prísahu, alebo ak je to potrebné prísľub zachovania ml-
čanlivosti. Ekvivalent tohto ustanovenia obsahoval kán. 1769 CIC 1917.85 Je 
potrebné však upriamiť pozornosť na to, že aj napriek tomu, že sa ustanove-
nie kánona 1769 CIC 1917 explicitne nedostalo do CIC 1983. Kánon 1455 
§ 3 CIC 198386 umožňuje sudcovi prísahou zaviazať svedkov, sporové strany, 
znalcov a ďalšie osoby mlčanlivosťou.87 Ak svedok odoprie vypovedať pod 
prísahou, sudca musí zvážiť dôkaznú hodnotu takéhoto svedectva.

Zákon požaduje, že svedkovia sa vypočúvajú oddelene a jednotlivo.88 Malo 
by ísť o ústny rozhovor tvárou v tvár.

 83 Z textu kán. 1562 § 2 CIC 1983 možno usudzovať, že sa zvyčajne počíta s prísahou vopred, 
t. j. pred svedectvom.

 84 Porov. LÜDICKE, K.: Dignitas connubii, instrukce, která má být zachovávána diecézními 
a interdiecézními soudy při projednávaní záležitostí neplatnosti manželství, s. 157.

 85 Kán. 1769 CIC 1917: Testes adigi etiam iureiurando possunt ad secretum servandum circa 
propositas interrogationes dataque interrogationibus responsa, usque dum acta et allegata 
publici iuris fiant; imo etiam perpetuo ad normam can. 1623, § 3. Preklad: Svedkovia môžu 
byť prinútení aj k prísahe na zachovávanie tajomstva o predložených otázkach a odpovediach 
daných na otázky až do zverejnenia spisov a príloh; ba dokonca trvalo podľa predpisu kán. 
1623, § 3.

 86 Kán, 1455 § 3 CIC 1983: Dokonca kedykoľvek je povaha kauzy alebo dôkazov taká, že z roz-
šírenia spisov alebo dôkazov vo verejnosti je ohrozená povesť iných alebo sa dáva podnet 
na roztržky, alebo vzniká pohoršenie či nejaká iná nepríjemnosť tohto druhu, sudca môže 
prísahou zaviazať svedkov, znalcov, stránky a ich advokátov alebo zástupcov, aby zachovali 
tajomstvo.

 87 Čl. 73 § 3 Dignitas connubii obsahuje rovnaké ustanovenie.
 88 Kán. 1560 § 1 CIC 1983 a čl. 165 § 1 Dignitas connubii.
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Tak ako bolo už uvedené, kán. 1564 CIC 1983 požaduje, aby otázky polo-
žené svedkom boli krátke, prispôsobené chápavosti vypočúvaného, neobsa-
hovali súčasne viac vecí, neboli úskočné, zákerné, nenaznačovali odpoveď, 
vzdialené od akejkoľvek urážky a vzťahovali sa na kauzu, o ktorú ide. Požia-
davka na krátkosť otázky je logická, pretože aj pre samotného sudcu je pri 
dlhých otázkach náročné zachytiť, či svedok odpovedal na všetko, čo bolo sú-
časťou dlhej otázky. Požiadavka, aby boli otázky prispôsobené chápavosti vy-
počúvaného, znamená, že sudca by mal používať jednoduchý jazyk (nie ká-
nonický žargón, ktorému vypočúvaný nemusí rozumieť), výrazy, ktoré podľa 
úsudku sudcu svedok pozná. Posúdenie o vhodnosti položených otázok je 
stále na sudcovi.

Otázky sa nesmú vopred svedkom oznámiť89 a svedkovia podávajú vý-
hradne ústne svedectvo, nesmú napísané čítať, ak nejde o číselné údaje a účty; 
v tom prípade si totiž môžu vypomôcť poznámkami, ktoré priniesli so se-
bou.90 Požiadavka ústnej výpovede nie je absolútna. Podľa okolností čl. 161 
Dignitas connubii91 môže byť požiadané o písomné vyhlásenie, ktoré pokiaľ 
je to možné, je potrebné overiť v nejakej forme, napríklad civilným notárom 
alebo cirkevným úradníkom. Písomné dožiadanie prichádza do úvahy v prí-
pade, že osoba nehovorí a nie je dostupný tlmočník, ktorý ovláda reč hlucho-
nemých. Zároveň je namieste písomné dožiadanie, pokiaľ osoba žije v oblas-
tiach, v ktorých sudca nemôže poveriť výsluchom žiadnu osobu, napríklad 
preto, lebo ide o nekresťanskú krajinu. Tieto ustanovenia zároveň nevylučujú 
písomnosti, ktoré osoba svedka prinesie so sebou na výsluch, pretože môže 
ísť o písomnosti (listiny), ktoré môžu dodať ďalšie informácie, alebo potvrdiť 
svedkovu výpoveď.92 Všetky výpovede svedkov musia byť zaznamenané.93

 89 Kán. 1565 § 1 CIC 1983 a čl. 170 § 1 Dignitas connubii.
 90 Kán. 1566 CIC 1983 a čl. 171 Dignitas connubii.
 91 Rovnako tak kán. 1528 CIC 1983: Ak stránka alebo svedok odmietajú dostaviť sa k sudcovi, 

aby vypovedali, je dovolené vypočuť ich aj cez laika určeného sudcom alebo žiadať, aby svoje 
vyhlásenie urobili pred verejným notárom alebo akýmkoľvek iným zákonným spôsobom.

 92 Porov. LÜDICKE, K.: Dignitas Connubii, instrukce, která má být zachovávána diecézními 
a interdiecézními soudy při projednávaní záležitostí neplatnosti manželství, s. 160–161.

 93 Kán. 1567 CIC 1983 § 1: Odpoveď má byť ihneď notárom zapísaná a musí obsahovať doslov-
nú svedeckú výpoveď aspoň vzhľadom na to, čo sa priamo týka predmetu súdneho konania. 
§ 2 Možno pripustiť používanie magnetofónu, len keď sa potom výpovede písomne zaznačia, 
a ak je to možné, podpíšu ich vypovedajúci. Kán. 1568 CIC 1983: Notár má v spisoch zazna-
menať zloženie, vynechanie alebo odmietnutie prísahy, prítomnosť stránok a iných, otázky 
pridané z úradu a vôbec všetko, čo stojí za zmienku z toho, čo sa azda prihodilo počas vypočú-
vania svedkov. Kán. 1569 CIC 1983: § 1. Po skončení vypočúvania sa musí svedkovi prečítať, 
čo notár z jeho výpovede zapísal, alebo dať mu vypočuť, čo sa z jeho výpovede nahralo na 
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2.5  Hodnotenie svedkov a svedeckých výpovedí
Úlohou všetkých vykonaných dôkazov v konkrétnom prípade, a teda aj sve-
deckých výpovedí, je napomôcť nadobudnutiu morálnej istoty o platnosti 
alebo neplatnosti skúmaného manželstva. Rovnako tak výrazným spôsobom 
ovplyvňujú odôvodnenie konkrétneho rozhodnutia. Akými hodnotiacimi 
úsudkami sa spravujú sudcovia pri vyhodnocovaní svedeckých výpovedí bu-
deme rozoberať v nasledujúcich riadkoch.

2.5.1  Požiadavka morálnej istoty a dôkazy
Od defi nície morálnej istoty sa odvíja aj hodnotenie jednotlivých dôkazov. 
Zakotvenie morálnej istoty ako absolútnej požiadavky na legitímne rozhod-
nutie v kánonických procesoch bolo94 a je95 zakotvené v platnom práve v rov-
nakom znení. Morálna istota o konkrétnom prípade musí byť podložená 
a vychádzať z dôkazných prostriedkov, t. j. musí byť preukázaná. Preukázanie 
morálnej istoty je teda veľmi dôležitý aspekt konania, ktorý leží na pleciach 
sudcu. Grocholewski defi nuje štyri body, ktoré označujú dosiahnutie morál-
nej istoty zo strany sudcu. Po prvé sudca musí spĺňať kvalifi kačné predpokla-

magnetofón, pričom sa tomuto svedkovi má dať možnosť niečo doplniť, vynechať, opraviť, 
zmeniť. § 2. Napokon spis musí podpísať svedok, sudca a notár.

 94 Kán. 1869 CIC 1917: § 1. Ad pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis ani-
mo moralis certitudo cirqa rem sententia definiendam. § 2. Hanc certitudinem iudex haurire 
debet ex actis et probatis. § 3. Probationes autem aestimare iudex debet ex sua conscientia, 
nisi lex aliquid expresse statuat de efficacia alicuius probationis. § 4. Iudex qui eam certitudi-
nem efformare sibi non potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et reum dimittat, nisi 
agatur de causa favorabili, quo in casu pro ipsa pronuntiandum est, et salvo praescripto can. 
1697, § 2. Preklad: Na vynesenie akéhokoľvek rozsudku sa vyžaduje, aby sudca mal v sebe 
morálnu istotu vo veci, ktorú treba rozsudkom rozhodnúť. § 2. Túto istotu musí sudca čerpať 
zo spisov a z dôkazov. § 3. Dôkazy sudca musí hodnotiť podľa svojho svedomia, ak o účinnosti 
niektorého dôkazu niečo výslovne neustanovuje zákon. § 4. Sudca, ktorý túto istotu nemo-
hol nadobudnúť, má vyhlásiť, že právo žalobcu nie je isté a žalovaného oslobodí, ak nejde 
o kauzu, ktorá má priazeň práva a v takom prípade je nevyhnutné rozhodnúť v jej prospech, 
s výhradou predpisu kánona 1697, § 2.

 95 Kán. 1608 CIC 1983: § 1. Na vynesenie akéhokoľvek rozsudku sa vyžaduje, aby sudca mal 
v sebe morálnu istotu vo veci, ktorú treba rozsudkom rozhodnúť. § 2. Túto istotu musí sudca 
čerpať zo spisov a z dôkazov. § 3. Dôkazy však musí sudca hodnotiť podľa svojho svedomia 
pri zachovaní predpisov zákona o účinnosti niektorých dôkazov. § 4. Sudca, ktorý túto istotu 
nemohol nadobudnúť, má vyhlásiť, že právo žalobcu nie je isté, a pozvanú stránku má ako 
oslobodenú prepustiť, ak nejde o kauzu, ktorá má priazeň práva, a v takom prípade treba 
vyniesť rozsudok v jej prospech.
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dy na výkon funkcie sudcu.96 Po druhé prísne dodržiavanie procesných usta-
novení. Po tretie sudca hodnotí dôkazy slobodne podľa svojho svedomia a po 
štvrté morálna istota nie je izolovaným názorom jedného, ale musí sa dosiah-
nuť v spolupráci s inými sudcami a zamestnancami tribunálu, pretože všetci, 
ktorí sa zúčastňujú súdneho konania, musia pozitívne a aktívne spolupraco-
vať v záujme nachádzania pravdy.97 Všetky štyri body je potrebné uplatňovať 
vo vzájomných súvislostiach, nie oddelene, ale spoločne.

Sudca je povinný zhodnotiť všetky dôkazy v rozhodnutí a na základe tohto 
hodnotenia urobiť konečný výrok, či je manželstvo platné alebo neplatné, t. j. 
či dosiahol morálnu istotu o platnosti alebo neplatnosti manželstva.

2.5.2  Evaluačné kritériá
Sudca hodnotí všetky dôkazy vo vzájomných súvislostiach, avšak o svedec-
kých výpovediach možno povedať, že žiadny iný dôkaz nie je tak náchylný na 
ťažkosti a nebezpečenstvá vzhľadom na subjektívnosť a prirodzenosť každej 
osoby svedka. Z tejto skutočnosti vyplýva potreba múdrosti na strane sudcu, 
ako hodnotiť a posudzovať dôkazy.

2.5.3  Užitočnosť dôkazov
Základným kritériom pri hodnotení dôkazov aj napriek tomu, že to nie je ex-
plicitne ustanovené v zákone, je požiadavka užitočnosti. Očakáva sa, že sved-
kovia by mohli poskytnúť aj také informácie, ktoré neposkytnú strany, resp. 
nemožno ich získať listinami alebo znalcami. 

Oblasti, ktoré sudca môže očakávať, že svedkovia na ne budú vedieť odpo-
vedať, resp. poskytnú bližšie informácie o stranách sú: detstvo, randenie spo-
rových strán, rodinná história a pozadie, postoje a výhľady sporových strán, 
obdobie štúdií, ciele a obavy sporových strán, stav mysle a príprava na svad-
bu, svadobný deň, manželský život, príčiny rozpadu manželstva.98 Je zrejmé, 
že nie každý svedok bude schopný vypovedať o všetkých naznačených sku-
 96 Ide o základné požiadavky kladené kánonom 1420 § 4 CIC 1983: Tak súdny vikár, ako aj 

pridelení súdni vikári musia byť kňazi bezúhonnej povesti, doktori kánonického práva alebo 
aspoň licenciáti a najmenej tridsaťroční; a aj kánonom 1421 § 3 CIC 1983: Sudcovia majú 
byť bezúhonnej povesti a doktori alebo aspoň licenciáti kánonického práva.

 97 Porov. GROCHOLEWSKI, Z.: Moral Certainty as the Interpretative Key of Procedural 
Norms. In Forum, 8, r. 1997, s. 69–76.

 98 Porov. HENDRICKSON, A., B.: The use of witnesses in investigations of matrimonial in-
validity: their selection and examination, and evaluation of their testimony. [online]. [cit. 
25. 9. 2017]. s. 35. Dostupné na: https://www.academia.edu/1475350/The_Use_of_Wit-
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točnostiach. Je na posúdení sudcu, aby na pozadí vzťahu svedka so sporový-
mi stranami identifi koval oblasť, ktorú mu svedok je schopný svojou výpove-
ďou pokryť.

2.5.4  Osobné pomery a morálka svedka
Prvým kritériom pre sudcu pri hodnotení svedeckých výpovedí je stav a čest-
nosť svedka.99 Čl. 201 Dignitas connubii hovorí o osobných pomeroch (condi-
tio) a mravnom živote (honestas).100 Conditio osoby je potrebné vykladať ako 
cirkevné a spoločenské postavenie, so zreteľom na cirkevný stav (duchovný, 
zasvätený, laik). Honestas, t. j. počestnosť alebo čestnosť, sa vzťahuje na po-
vesť, ktorej sa niekto teší, na jeho vážnosť u vážne hodnotených ľudí a jeho 
spôsob a vedenie života.101 Iný autor do tejto charakteristiky radí aj charakter 
svedka. CIC 1917 požiadavku osobných pomerov a čestnosti defi noval mier-
ne odlišne,102 pričom možno vyhodnotiť, že sa orientoval na sociálne rozvrs-
tvenie a nerovnosť medzi ľuďmi vo všeobecnosti. CIC 1983 už postavenie 
osoby v spoločnosti neuvádza. Zároveň možno uviesť, že v kritériu osobných 
pomerov sa nehodnotí postavenie osoby z hľadiska kánonického práva (exko-
munikovaný alebo pod inou cirkevnou cenzúrou alebo trestom). Táto skutoč-
nosť sa hodnotí v kritériu počestnosti. Svedectvo svedka, ktorý je počestný, 
je hodnotnejšie ako svedectvo osoby so zlou povesťou. Sudca zvyčajne nemá 
osobné vedomosti o osobe svedka. Preto sa do predvetia kán. 1572 CIC 1983 
dostal svedecký list, ktorý má napomôcť sudcovi ozrejmiť svedkove osobné 
pomery a čestnosť.103

nesses_in_Investigations_of_Matrimonial_Invalidity_Their_Selection_and_Examina-
tion_and_the_Evaluation_of_Their_Testimony. 

 99 Kán. 1572, bod 1 CIC 1983: Sudca pri hodnotení svedectiev, keď si v prípade potreby vyžiadal 
svedecký list, má brať do úvahy stav a počestnosť osoby.

 100 Čl. 201 Dignitas connubii.
 101 Porov. LÜDICKE, K.: Dignitas Connubii, instrukce, která má být zachovávána diecézními 

a interdiecézními soudy při projednávaní záležitostí neplatnosti manželství, s. 187.
 102 Kán. 1789, bod 1 CIC 1917: In aestimandis testimoniis iudex prae oculis habeat quae condi-

tio sit personae, quaeve honestas et an aliqua dignitate testis praefulgeat. Preklad: Pri hodno-
tení svedectiev musí mať sudca na zreteli, aké je postavenie osoby, či aká je jej vážnosť, či sa 
svedok vyznačuje nejakou hodnosťou.

 103 Porov. BEAL, J. P. – CORIDEN, J. A. – GREEN, T. J.: New Commentary on the Code of 
Canon Law. Mahwah: Paulist Press, 2002, s. 1690.
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2.5.5  Kritérium zdroja vedomostí svedkov
Kritérium zdroja vedomostí vyjadruje, či svedok svedčí o tom, čo osobne vi-
del alebo počul, alebo vypovedá len informácie, ktoré sa dozvedel nepriamo, 
sprostredkovane, je to reálne vyjadrenie toho, čo sa stalo, alebo ide len o jeho 
názor či hodnotenie.104 Kánonisti na základe tohto kritéria určili štyri druhy 
svedkov: 1. svedkovia ex scientia propria, ktorí svedčia o ich priamej vedo-
mosti, skúsenosti; 2. svedkovia de credulitae, ktorí svedčia o tom, čomu veria, 
že je pravda, pričom zdrojom ich informácií je spoločná mienka; 3. svedkovia 
de fama svedčia o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli zo spoločnej mienky, ale 
bez tvrdenia o jej pravdivosti a 4. svedkovia ex auditu, ktorí svedčia o tom, čo 
počuli od ostatných.105

2.5.6  Kritérium presvedčenia a dôveryhodnosti svedkov
Ide o značne subjektívne kritérium, pretože sudca má vyhodnotiť, či je sve-
dok pevne presvedčený o pravdivosti svojich tvrdení, je konzistentný vo vý-
povedi alebo nie, váhavý alebo neistý.106 Protokol o svedectve objektívne ne-
vie reprodukovať váhanie, neistotu či konzistentnosť výpovede svedka. Preto 
je potrebný dojem sudcu, t. j. subjektívne hodnotenie. Dojem sudcu by sa mal 
vysporiadať s nasledovnými skutočnosťami a mal by obsahovať: objektívne 
informácie o správaní svedka, o spontánnosti jeho výpovede, istote a dôraz-
nosti, o svedomitosti, s akou dozeral na zaprotokolovanie jeho výpovede, jeho 
postoj voči stranám a ich procesne uplatneným požiadavkám. Ďalej by do-
jem sudcu mal obsahovať informáciu o prejavoch svedka: nervozite či pokoji 
pri výpovedi. Zároveň by dojem sudcu mal obsahovať informáciu o dôvery-
hodnosti svedka, ktorú možno nadobudnúť len výsluchom. Ten, kto vypraco-
váva dojem, by si mal byť vedomý rozdielu medzi subjektívnou poctivosťou 

 104 Kán. 1572, bod 2 CIC 1983. Sudca pri hodnotení svedectiev, keď si v prípade potreby vyžiadal 
svedecký list, má brať do úvahy: či svedčí na základe vlastného poznania, najmä či sám videl 
a počul, či na základe vlastnej mienky, podľa povesti alebo počutia od iných.

 105 Porov. HENDRICKSON, A., B.: The use of witnesses in investigations of matrimonial in-
validity: their selection and examination, and evaluation of their testimony. [online]. [cit. 
25. 9. 2017]. s. 37. Dostupné na: https://www.academia.edu/1475350/The_Use_of_Wit-
nesses_in_Investigations_of_Matrimonial_Invalidity_Their_Selection_and_Examina-
tion_and_the_Evaluation_of_Their_Testimony.

 106 Kán. 1572, bod 3 CIC 1983: Sudca pri hodnotení svedectiev, keď si v prípade potreby vyžiadal 
svedecký list, má brať do úvahy: či je svedok stály a zásadový, alebo je nespoľahlivý, neistý 
alebo vrtkavý.
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a objektívnou hodnovernosťou. Pre dôkazný výsledok je podstatná objektív-
na hodnovernosť výpovede indikovaná poctivosťou.107

2.5.7   Kritérium minimálne dvoch svedkov, resp. potvrdenia 
dvoma svedkami

Výpoveď jedného svedka nemôže mať úplnú hodnovernosť, ak nejde o kva-
lifi kovaného svedka, ktorý vypovedá o veciach, vykonaných z úradu, alebo 
ak sa na základe okolností vecí a osôb neodporúča niečo iné.108 Je dôležité 
identifi kovať rovnaké alebo aspoň podobné detaily, pozorovania od viacerých 
svedkov. Wrenn uvádza štyri možné úrovne potvrdenia svedectva. Najprv je 
potrebné vyhodnotiť, či sú svedectvá súhlasné, t. j. v úplnej zhode; alebo sú 
kumulatívne, t. j. vo všeobecnej zhode, avšak rozdiely sú v špecifi ckých sku-
točnostiach; či sú svedectvá rôzne, t. j. referujú odlišne; alebo sú odporujú-
ce, t. j. jedno svedectvo odporuje druhému. Následne potom Wrenn ponúka 
kľúč na vyhodnotenie úrovne potvrdenia. Súhlasné svedectvo je dostatočne 
dôkazné, kumulatívne je potvrdzujúce, rôzne sú neutrálne a odporujúce sú 
neplatné, nepoužiteľné.109

Pri hodnotení tohto kritéria musí byť sudca ostražitý, či svedkovia nespo-
lupracujú, resp. nie sú dohodnutí na rovnakej výpovedi, prípadne či niektorí 
svedkovia nespolupracujú s niektorou zo strán a nedohodli sa na potvrdení 
toho, čo strana prezentovala. Je úlohou sudcu, aby takéto podvodné konanie 
odhalil, pričom indíciou by mohli byť veľmi zhodné tvrdenia, až identicky 
zhodné.

2.5.8  Časové kritérium
Čl. 201 bod 3 Dignitas connubii stanovuje ďalšie kritérium, ktoré nie je ob-
siahnuté v CIC 1983 a je podstatné hlavne v konaniach o neplatnosť manžel-
stva. Ide o kritérium, kedy sa svedok dozvedel, čo tvrdí, predovšetkým či to 
bolo v čase, ktorý bol ešte nepodozrivý, t. j. v čase, kedy strany ešte neuvažo-
vali o konaní na cirkevnom tribunáli.110

 107 Porov. LÜDICKE, K.: Dignitas Connubii, instrukce, která má být zachovávána diecézními 
a interdiecézními soudy při projednávaní záležitostí neplatnosti manželství, s. 188.

 108 Kán. 1573 CIC 1983.
 109 Porov. WRENN, L.: Procedures, s. 52.
 110 Porov. LÜDICKE, K.: Dignitas connubii, instrukce, která má být zachovávána diecézními 

a interdiecézními soudy při projednávaní záležitostí neplatnosti manželství, s. 187–188.
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2.6  Kategórie svedkov
Svedkov rozlišujeme kvalifi kovaných a riadnych (súkromných), pričom kva-
lifi kovanými sa rozumejú tí, ktorí svedčia o úkonoch, ktoré realizovali ako 
úradné osoby (napríklad kňaz asistujúci pri uzatváraní manželstva). Riadny-
mi alebo súkromnými svedkami sú všetci ostatní. Väčšiu dôkaznú hodnotu 
majú kvalifi kovaní svedkovia, pretože len oni môžu objektívne podať svedec-
tvo o osobách zverených do ich starostlivosti, vedia odpovedať na okolnosti, 
ktoré predchádzali uzavretiu manželstva vzhľadom na realizáciu predman-
želskej prípravy.

Ďalšou kategóriou svedkov sú priami alebo nepriami. Svedkovia priami 
svedčia o tom, čo sami videli alebo počuli, zažili. Svedkovia nepriami svedčia 
o sprostredkovaných informáciách.

Svedkov rozlišujeme zhodujúcich sa a neosobných. Zhodujúci uvádzajú 
zhodné tvrdenia, pričom sa medzi sebou nepoznajú. Neosobní uvádzajú od-
lišné tvrdenia, prípadne ide o svedkov, ktorí sa vzájomne dopĺňajú.

Svedkovia meritórni sú takí, ktorí hovoria o merite veci, prípadu, t. j. 
o podstatných skutočnostiach. Svedkovia ručitelia sú tí, ktorých svedectvo je 
zárukou čestnosti, pravdovravnosti a vierohodnosti strán.

Rovnako možno svedkov deliť na svedkov, ktorí prisahali a tých, ktorí ne-
prisahali. Svedkov možno kategorizovať aj na podozrivých a vierohodných, 
pričom podozrivými sa rozumejú tí, u ktorých existuje domnienka nedostat-
ku pravdovravnosti (exkomunikovaní, krivoprísažníci, zbavení dobrej poves-
ti súdnou cestou, ľudia voľných mravov, narkomani, alkoholici, recidivisti, 
zjavní a veľkí nepriatelia procesných strán). Zároveň možno hovoriť o sved-
koch, ktorí boli predvolaní na žiadosť strán a svedkoch, ktorí vypovedajú na 
základe vyžiadania súdu, t. j. z moci ex off o.111

2.7  Záver
Problematika svedeckých výpovedí je veľmi široká a obsahuje množstvo po-
žiadaviek, ktoré je potrebné zohľadniť v procesoch podľa kánonického prá-
va. Okrem formálnoprávnych požiadaviek výraznou témou je hodnotenie 
svedeckých výpovedí, ktoré je úlohou sudcu. Ide o autonómnu oblasť sudcu, 
v ktorej musí čerpať nielen zo svojich vedomostí, ale aj skúseností, pričom ide 

 111 Porov. POLÁŠEK, František: Procesní právo. Olomouc: Univerzita Palackého, Cyrilome-
todějská teologická fakulta, 2003, s. 63–64.
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o subjektívne hodnotenie na základe jeho svedomia. Kánonické právo posky-
tuje kľúč, na základe ktorého má sudca dospieť k morálnej istote o platnosti 
alebo neplatnosti manželstva v prípade procesov o nulitu manželstva. Mož-
no konštatovať, že hodnotenie svedeckých výpovedí je časťou procesu, kto-
rá je nanajvýš dôležitá, pretože hodnotenie všetkých dôkazných prostriedkov 
je obsiahnuté aj v písomnom vyhotovení rozhodnutia cirkevného tribunálu. 
Pochybenie v procesnom postupe môže spôsobiť neplatnosť konania, a teda 
zmarenie všetkých úkonov, ktoré boli realizované. Zároveň je však potreb-
né podotknúť, že svedecké výpovede sú dôležitým dôkazným prostriedkom 
v procesoch o nulitu manželstva a majú svoje nezastupiteľné miesto.
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KÁNONICKÉHO PRÁVA

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

3.1   Princíp zákonnosti a ochrany práv osôb 
v Katolíckej cirkvi

Jedným z princípov proponovaných v procese obnovy kánonického práva la-
tinskej cirkvi, ktoré boli pod názvom Principia quae Codicis Iuris Canonici 
recoginitionem dirigant ofi ciálne publikované112 a ktorými sa mala riadiť aj 
Komisia pre revíziu Kódexu kánonického práva zriadená po Druhom vati-
kánskom koncile, bol aj princíp ochrany práv osôb. Tento princíp bol uve-
dený v šiestom bode týchto Princípov113 a svojím obsahom je zameraný na 
ochranu ľudskej a kresťanskej dôstojnosti veriacich, tej, ktorá patrí každému 
pokrstenému a na ktorej je postavený princíp rovnosti dôstojnosti všetkých 
veriacich.114

Princíp ochrany práv osôb je však nevyhnutne spojený so zabezpečením 
jeho realizácie. Preto nie menej dôležitým je aj siedmy bod Princípov,115 nad-

 112 Princípov obnovy bolo desať a v roku 1969 ich oficiálne publikovala Pápežská komisia 
na obnovu kánonického práva (Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici recognos-
cendo).

 113 Princípy, bod 6: Na základe podstatnej rovnosti všetkých veriacich a rôznosti úradov a po-
slania, ktoré sú zakotvené v hierarchickom zriadení cirkvi je potrebné, aby práva osôb boli 
vhodne definované a chránené. Preto vykonávanie autority má mať zreteľne charakter služby, 
má byť posilnené a všetky zneužívania (moci) autoritami majú byť zlikvidované.

 114 Porov. Lumen gentium (vieroučná konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi), 
bod 32; KAŠNÝ, Jiří: Principia quae Codicis Iuris Canonici recoginitionem dirigant. In 
Studia theologica, roč. 6, č. 1 (2004), s. 43.

 115 Princípy, bod 7: Aby mohli byť v praxi chránené práva osôb a výkon autority bol zbavený 
(možnosti) zneužívania, musí byť venovaná pozornosť konaniam, ktoré slúžia na obhajo-
bu práv. Pri obnove Kódexu je treba venovať pozornosť momentom, ktoré sú v tejto oblasti 
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väzujúci na šiesty bod, a ktorý obsahuje záruky v podobe inštitúcií a postu-
pov, ktoré majú slúžiť veriacim pri výkone riadiacej moci cirkevnými orgán-
mi a majú zabrániť svojvôli v ich činnosti,116 pretože „takéto užívanie moci pri 
rozhodovaní v Cirkvi zakazuje prirodzené právo aj božie právo pozitívne a sa-
motné cirkevné právo“.117 

Medzi základné práva, ktoré patria všetkým veriacim, patrí podľa káno-
nického práva aj právo legitímne sa domáhať ochrany svojich práv na prísluš-
nom kompetentnom cirkevnom fóre.118 Statická úprava tohto práva však ešte 
nie je zárukou jeho dôslednej realizácie, ktorá musí byť zabezpečená vhod-
nými prostriedkami, resp. dynamizáciou tohto práva legislatívnym vymedze-
ním efektívnych prostriedkov na dosiahnutie uvedeného cieľa ustanoveného 
zákonodarcom. Jedným z týchto prostriedkov je aj možnosť každého veriace-
ho domáhať sa ochrany svojich práv aj v administratívnom konaní.

Dôsledná aplikácia princípu právnej ochrany sa dosahuje aj prostredníc-
tvom (a pomocou) inštitútu, v kánonickom práve označovanom termínom 
„rekurz“, ktorý umožňuje každému veriacemu119 obrátiť sa na hierarchicky 
vyššiu autoritu (preto sa presnejšie označuje pojmom „hierarchický rekurz“) 
so žiadosťou o nápravu nezákonnosti.

Kódex kánonického práva z roku 1917 upravoval ochranu práv fyzic-
kých osôb vo vzťahu k orgánom verejnej administratívnej cirkevnej moci len 
prostredníctvom hierarchického rekurzu, pričom konečnou rozhodovacou 

osobitne nedostačujúce, t. j. administratívnym odvolaniam a výkonu spravodlivosti. S týmto 
účelom je potrebné jasnejšie rozlíšiť cirkevnú moc zákonodarnú, výkonnú a súdnu a tiež je 
potrebné definovať, aké funkcie majú byť vykonávané jednotlivými úradmi.

 116 Porov. KAŠNÝ, J.: Principia quae Codicis Iuris Canonici recoginitionem dirigant, s. 43; Pô-
vodný text Princípov z roku 1967 ešte obsahoval návrh zriadiť v Cirkvi osobitné adminis-
tratívne súdy (tribunály) popri existujúcich všeobecných súdoch. Tento návrh však v defi-
nitívnom znení Princípov absentuje a nové Kódexy (CIC 1983 a CCEO 1990) ani neskoršia 
apoštolská konštitúcia Pastor bonus (o organizácii Rímskej kúrie) ich nezaviedli.

 117 Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici recognoscendo: Principia quae Codicis Iuris 
Canonici recoginitionem dirigant. A Pontificia Commissione proposita et primi generalis co-
etus «Synodi Episcoporum» examini subiecta, Typis Polyglottis Vaticanis, 1967, s. 13.

 118 Kán. 221 § 1 CIC 1983: Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime 
vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris.

 119 Ak sa podáva rekurz (žaloba) na Apoštolskú signatúru (ale analogicky to platí aj o hierar-
chickom rekurze), aktívne legitimovaným subjektom môže byť len fyzická osoba (klerik 
alebo laik) alebo združenie s právnou subjektivitou (právnická osoba); ak ide o súkromné 
združenie, musí mať aspoň schválené, resp. preskúmané stanovy (kán. 299 § 3 CIC 1983); 
porov. GROCHOLEWSKI, Z. Sporový administratívny proces na Apoštolskej signatúre. 
In Ius et Iustitia V (Acta Symposii iuris canonici anni 1995). Spišské Podhradie – Spišská 
kapitula: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1997, s. 237.
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inštanciou bolo príslušné dikastérium Rímskej kúrie.120 Uvedená koncepcia 
neobsahovala prvok kontroly zákonnosti výkonu administratívnej moci, kto-
rý reprezentuje v súčasnosti inštitút správneho súdnictva.121

Súdne preskúmavanie správnych aktov (dekrétov) však nie je v Katolíckej 
cirkvi na miestnej (partikulárnej) úrovni možné ani podľa platného práva.122 
Jediný orgán, ktorý je – ale len v rámci univerzálnej Cirkvi – kompetentný 
riešiť administratívny spor súdnou cestou je Apoštolská signatúra (Najvyšší 
Tribunál Apoštolskej signatúry) vo svojej druhej sekcii, ktorá podľa nej pôso-
bí ako jediný správny (administratívny) cirkevný súd.123 Pred podaním oprav-

 120 Kán. 1601 CIC 1917: Contra Ordinariorum decreta non datur appellatio seu recursus ad 
Sacram Rotam; sed de eiusmodi recursibus exclusive cognoscunt Sacrae Congregationes. Pre-
klad: Voči dekrétom ordinárov sa nepripúšťa odvolanie alebo rekurz k Posvätnej rote; ale 
o týchto rekurzoch rozhodujú výlučne Posvätné kongregácie.

 121 V období po vydaní apoštolskej konštitúcie Regimini Ecclesiae universae (ktorá v roku 
1967 zaviedla inštitút súdnej kontroly zákonnosti úkonov administratívnej moci) a vy-
daním CIC 1983 modifikovali proces kontroly zákonnosti správnych aktov ustanovenia 
Vnútorného poriadku Rímskej kúrie [Regolamento generale della Curia Romana, in AAS 
60 (1968), s. 129–176, najmä čl. 70, 95, 122] a Normae speciales della Segnatura Apostolica 
z roku 1968, pulikované v časopise Apollinaris [53 (1970), s. 249–280]. CIC 1983 potom 
zrušil ustanovenie predchádzajúcich predpisov, podľa ktorých boli rozsudky Apoštolskej 
signatúry v druhej sekcii platné aj bez uvedenia dôvodov výroku.

 122 CIC 1983 však predpokladá na dvoch miestach, t. j. vo dvoch prípadoch možnosť zruše-
nia administratívneho rozhodnutia – v kánone 149 § 2: Poverenie cirkevným úradom dané 
tomu, komu chýbajú požadované vlastnosti, je neplatné, iba ak sa vlastnosti univerzálnym 
alebo partikulárnym právom, alebo zákonom fundácie výslovne vyžadujú pre platnosť pove-
renia; ináč je platné, ale sa môže zrušiť dekrétom kompetentnej vrchnosti alebo rozsudkom 
administratívneho tribunálu; a v kánone 1400 § 2: Avšak kontroverzie vzniknuté z úkonu 
administratívnej moci možno predložiť iba predstavenému alebo administratívnemu tribu-
nálu; porov. GROCHOLEWSKI, Zenon: Sporový administratívny proces na Apoštolskej sig-
natúre, s. 227; HRDINA, Antonín: Kanonické právo. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, s. 394; 
autor poukazuje na to, že zákonodarca nemohol na týchto miestach myslieť Apoštolskú 
signatúru, ale iný tribunál pretože Apoštolská signatúra nemá kompetenciu rozhodovať 
popri rozhodovaní orgánov cirkevnej správy, ale až následne, t. j. potom, čo správne orgány 
rozhodnutie už vydali. Pridáva aj výklady pre existenciu týchto úprav v Kódexe: redakčná 
chyba (tá by však už bola pravdepodobne opravená) a tzv. blanketová norma, t. j. že uvede-
né ustanovenia odkazujú na normu, ktorá ešte neexistuje – o zriadení administratívnych 
tribunálov na úrovni partikulárnych cirkvi – tieto tribunály však zriadené neboli a ich zria-
denie v CIC 1983 nemá zákonný podklad.

 123 V súčasnosti je uvedená pôsobnosť Apoštolskej signatúry upravená v článku 123 apoštol-
skej konštitúcie Pastor bonus z roku 1988, in AAS 90 (1988), s. 841–912 týmito slovami: 
Okrem toho (Apoštolská signatúra rozhoduje) o rekurzoch predložených v zánikovej lehote 
tridsiatich užitočných dní proti jednotlivým administratívnym úkonom, či ich vyniesli di-
kastériá Rímskej kúrie alebo ich oni schválili, kedykoľvek sa vedie spor, či napadnutý úkon 
porušil niektorý zákon pri rozhodovaní alebo pri postupe.
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ného prostriedku na Apoštolskú signatúru je však nevyhnutné pokúsiť sa vy-
hnúť sporu spôsobmi predpokladanými kánonickým právom. 

Kódex kánonického práva 1983 (ďalej len „CIC 1983“) totiž naliehavo žia-
da, aby vždy, keď sa niekto domnieva, že je dekrétom poškodený, spoloč-
ným úsilím sa hľadalo medzi nimi spravodlivé riešenie pri prípadnom využi-
tí sprostredkovania a úsilia vážených osôb124 tak, aby sa vhodným spôsobom 
kontroverzia odvrátila alebo urovnala,125 a to aj v prípade, ak už bol podaný 
rekurz. V takomto prípade má vyvíjať úsilie o zmier ten predstavený (hierar-
chicky vyššia autorita), ktorý je kompetentný rozhodovať o podanom rekur-
ze.126 Ak takúto zmierovaciu inštitúciu nezriadi Konferencia biskupov, môže 
ju zriadiť aj každý diecézny biskup.127

3.2   Ochrana práv prostredníctvom administratívneho 
konania v kánonickom práve

Kódex kánonického práva 1983 neupravuje všeobecne priebeh administratív-
neho (správneho) konania na prvom stupni v tom zmysle, že by koncentro-
vaným spôsobom, t. j. na jednom mieste Kódexu ustanovoval jeho jednotlivé 
fázy (začatie, priebeh, ukončenie). Kódex neobsahuje ani tzv. normy spoloč-
né pre všetky možné druhy správneho konania,128 keďže často sa „správne 
konanie“ kryje vecne aj časovo s vydaním správneho rozhodnutia (aktu)129 
a o nejakých presne oddelených fázach nie je možné hovoriť. Celkové poňa-
tie administratívneho (správneho) kánonického práva sa vymyká sekulárne-
mu chápaniu, ktoré, popritom, že jasne oddeľuje hmotnoprávne normy od 
procesných, aj upravuje zákonom celý priebeh správneho konania. Kánonic-
 124 V kánone 1733 § 2 CIC 1983 sa spomína aj osobitný zmierovací orgán, ktorý môže prísluš-

ná Konferencia biskupov zriadiť v každej diecéze, resp. diecézny biskup vo svojej diecéze; 
porov. SEPE, Crescencius: Hierarchické rekurzy podané na dikastériá Rímskej kúrie, in: 
Ius et iustitia V (Acta Symposii iuris canonici anni 1995). Spišská Kapitula – Spišské Pod-
hradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1997, s. 152.

 125 Kán. 1733 § 1 CIC 1983; Kódex kánonického práva 1917 podobnú inštitúciu neupravoval.
 126 Kán. 1733 § 3 CIC 1983. 
 127 Kán. 1733 § 2 CIC 1983.
 128 CIC 1983 v siedmej knihe však upravuje niektoré osobitné druhy správneho konania (s 

konkrétnym predmetom úpravy); ide o tieto konania: konanie vo veci dišpenzu od platné-
ho a nedokonaného manželstva; konanie vo veci vyhlásenia prezumovanej smrti manžela; 
konanie vo veci vyhlásenia nulity posvätnej vysviacky; konanie na uloženie trestu mimo-
súdnym dekrétom; konanie pri odvolávaní a prekladaní farárov.

 129 Porov. HRDINA, A.: Kanonické právo, s. 388; TRETERA, Jiří, Rajmund – HORÁK, Záboj: 
Církevní právo. Praha: Leges, 2016, s. 364.
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ké správne právo hmotné (ak je vôbec možné použiť toto spojenie) je v CIC 
1983 upravené tak, že jeho normy sa nachádzajú vždy na tom mieste Kódexu, 
kde zákonodarca normou správneho práva upravuje príslušnú oblasť spolo-
čenského života (spoločenských vzťahov) Cirkvi, patriacu do oblasti verej-
ného práva a ktorá je obsahom danej časti Kódexu. Normy správneho práva 
hmotného sa nachádzajú v ustanoveniach upravujúcich nadobúdanie a stratu 
cirkevných úradov (benefícií),130 v oblasti správy cirkevného majetku,131 pri 
úprave správy diecézy ako základnej jednotky partikulárnej cirkvi, vrátane 
organizácie a úloh diecéznej kúrie132 a pri úprave spôsobu vykonávania ria-
diacej výkonnej moci.133

Podkladom pre určité vymedzenie administratívneho práva a spôsobu 
jeho aplikácie je kán. 135 CIC 1983, ktorý delí verejnú riadiacu moc v Kato-
líckej cirkvi na tri známe oblasti riadiacej moci, t. j. jurisdikcie – na zákono-
darnú, výkonnú a súdnu. V Katolíckej cirkvi je poslaním výkonnej (exekutív-
nej, administratívnej) moci vytváranie právnych predpokladov pre napĺňanie 
obsahu kánonických noriem v prospech cirkvi ako celku ako aj jednotli-
vých jej členov.134 Tento cieľ sa uskutočňuje buď prostredníctvom nariaďova-
cej kompetencie cirkevných orgánov (potestas exsecutiva coercens), alebo tak, 
že komp tentné cirkevné autority môžu poskytnúť členom cirkvi (jednotlivco-
vi aj skupine osôb) určitú výhodu vo forme privilégia alebo dišpenzu (potestas 
exsecutiva voluntaria). Realizácia výkonnej moci je činnosťou vykonávanou 
na základe zákona a v jeho rámci (secundum et intra legem).135 Náplňou práce 
výkonnej moci je v pravom (užšom) zmysle slova činnosť aplikácie práva.

Zvláštnosťou kánonického práva je to, že individuálny správny akt kom-
petentnej cirkevnej autority nemusí byť vždy spôsobom realizácie noriem 
hmotného správneho (administratívneho) práva, ale môže byť realizáciou 
 130 Ich úprava je obsiahnutá v I. knihe CIC 1983 (Všeobecné normy), v IX. titule, v kánonoch 

145-196.
 131 Všeobecne je správa cirkevných majetkov upravená v V. knihe CIC 1983 (kánony 1273-

1289) s tým, že týmito normami sa riadi aj správa majetku v sekulárnych inštitútoch za-
sväteného života (porov. kán. 718 CIC 1983); v kánonoch 634-640 sú špeciálne normy (lex 
specialis) upravujúce správu majetku v rehoľných inšitútoch. 

 132 Kánony 469-494 CIC 1983
 133 Kánony 136-144 CIC 1983.
 134 Porov. HRDINA, A.: Kanonické právo, s. 387.
 135 Vo výsledku to môže byť aj normotvorba v oblasti správy (administratívy) – v tejto podobe 

ide o všeobecné dekréty (decreta generalia), ktoré sa riadia predpismi o zákonoch, všeobec-
né vykonávacie dekréty (decreta generalia exsecutoria), ktoré bližšie vymedzujú spôsoby 
pri uplatňovaní zákona alebo pokyny (instructiones) normatívnej povahy vysvetľujúce 
predpisy zákona a vymedzujúce postup, potrebný pri vykonávaní zákona (porov. kánony 
29-34 CIC 1983).
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hmotnoprávnych trestných noriem, t. j. ordinár môže uložiť trest za káno-
nickoprávny delikt mimosúdnym dekrétom,136 ak oprávnené dôvody preká-
žajú uskutočneniu riadneho trestného súdneho procesu (kán. 1342 § 1 CIC 
1983).137 V trestnom mimosúdnom konaní podľa platného kánonického prá-
va obvinený nemá právo poznať meno podnecovateľa konania voči nemu 
a nemôže žiadať o konfrontáciu so svedkami. Avšak v prípade, že rozsudok 
v mimosúdnom trestnom konaní je na kritickej úrovni závislý na výpove-
diach svedkov a s tým súvisiacej ich vierohodnosti, možnosť overiť ich vie-
rohodnosť prostredníctvom konfrontácie je podmienkou, ktorá sa javí ako 
nedišpenzovateľná v záujme vydania spravodlivého rozsudku138 a vedomého 
vykonávania práva na obhajobu v konaní v súlade s právom každého domá-
hať sa ochrany svojich práv na cirkevnom fóre podľa kánona 221 § 1 CIC 
1983.139 Pokiaľ ide o právo na obhajobu v mimosúdnom trestnom konaní, aj 
keď CIC 1983 neustanovuje povinnosť súdu, aby ustanovil obvinenému v mi-
mosúdnom trestnom konaní advokáta (ak si ho nezvolí sám),140 Apoštolská 
signatúra v jednom zo svojich rozhodnutí v trestnej veci judikovala, že právo 
na obhajobu patrí obvinenému na základe prirodzeného práva.141

Osobitnú kategóriu predstavujú výroky sudcu vydané v súdnom konaní 
s povahou nariaďujúceho dekrétu, ktorým sa rozhoduje o vedľajšej kauze.142 
Tieto nemusia obsahovať odôvodnenia výrokovej časti. To, či je voči nim 

 136 Dekrétom nie je možné uložiť trvalé odpykávacie tresty (poenae expiatoriae) a tresty, ktoré 
priamo Kódex alebo trestný príkaz zakazujú uložiť dekrétom (kán. 1341 § 2 CIC 1983).

 137 Mimosúdny postup na uloženie kánonického trestu nie je z hľadiska princípu právnej is-
toty ideálnym spôsobom aplikácie práva, v ktorom sa majú uplatniť znaky spravodlivého 
postupu pri ukladaní trestu. CIC 1983 totiž ani demonštratívne neuvádza v kán. 1342 dô-
vody tohto spôsobu uloženia trestu. Niektorí autori uvádzajú ako jeden z dôvodov prílišné 
zaťaženie súdu inými, najmä manželskými kauzami a z tohto dôvodu nie je vybavený na 
vedenie formálneho trestného súdneho procesu (porov. BEAL, John P. – CORIDEN, James 
A. – GREEN, Thomas J. (ed.): New Commentary on the Code of Canon Law (Study Edition), 
Mahwah: Paulist Press, 2002, s. 1559). Okrem toho príslušné predpisy upravujúce postup 
na uloženie trestu v mimosúdnom konaní obsahujú pomerne málo noriem na ochranu 
práv zainteresovaných osôb; porov. KAŠNÝ, Jiří: Mimosoudní trestní řízení. In Studia the-
ologica, roč. 6, č. 2 (2004), s. 18.

 138 Toto stanovisko sa nachádza v článku Roberta Kennedyho [Shared Responsibility in Eccle-
siastical Decision-Making. In Studia Canonica 14 (1980), s. 5–23]; porov. KAŠNÝ, J. Mimo-
soudní trestní řízení, s. 20.

 139 BEAL, J. P. – CORIDEN, J. A. – GREEN, T. J. (ed.): New Commentary on the Code of Canon 
Law (Study Edition), s. 1811.

 140 Uvedenú povinnosť má súd obligatórne predpísanú v kánone 1723 len pre trestné súdne 
konanie.

 141 Porov. KAŠNÝ, J.: Mimosoudní trestní řízení, s. 22. 
 142 Porov. kán. 1617 CIC 1983.
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možné podať hierarchický rekurz, je medzi kánonistami predmetom sporu,143 
hoci z dikcie kánonu 1732 sa dá vyvodiť, že rekurz je možný len voči admi-
nistratívnym dekrétom vydaným v mimosúdnom vonkajšom fóre (nie v súd-
nom fóre). 

Administratívne spory môžu podľa kánonického práva vznikať z úkonov 
orgánov verejnej moci pri výkone správy predovšetkým v partikulárnych 
cirkvách, ale aj pri výkone správy, ktorú uskutočňujú príslušné orgány Rím-
skej kúrie. V každom prípade však súdne preskúmanie môže Apoštolská sig-
natúra uskutočniť len v prípade, ak administratívny úkon, ktorý vydala nižšia 
autorita, schválilo (potvrdilo) príslušné dikastérium Rímskej kúrie, alebo ad-
ministratívny úkon vydal priamo orgán Rímskej kúrie.144

3.3   Riadne opravné prostriedky voči administratívnym 
aktom v kánonickom práve

Individuálne právne akty cirkevných autorít v oblasti cirkevnej správy sa 
v zmysle princípov, na ktorých je kánonické právo vybudované nevyznaču-
jú vlastnosťou, ktorá sa v sekulárnom práve označuje pojmom „právoplat-
nosť“. V súlade s požiadavkou „dobra cirkvi“145 je totiž správny akt odvolateľ-
ný, t. j. zmeniteľný, resp. zrušiteľný iným správnym aktom146 alebo zrušením 
zákona, ktorý bol podkladom pre vydanie určitého administratívneho ak-
tu.147 CIC 1983 preto používa iné termíny na charakterizovanie povahy ad-
ministratívneho aktu s ohľadom na jeho status a účinky. V tejto súvislosti sa 

 143 Crescencius Sepe stručne popisuje túto diskusiu (Hierarchické rekurzy podané na dikas-
tériá Rímskej kúrie, s. 175–176) tak, že odporcovia možnosti podať rekurz voči súdnym 
dekrétom argumentujú tým, že zákaz sa opiera o kánonickú tradíciu, ktorá je podľa kánona 
6 CIC 1983 prameňom aj platného kánonického práva. Právnym základom tejto tradície je 
kánon 1958 CIC 1917, podľa ktorého voči súdnym dekrétom vydaným v trestnom konaní 
„niet opravného prostriedku“ (non datur iuris remedium).

 144 Porov. čl. 123 § 1 apoštolskej konštitúcie Pastor bonus o Rímskej kúrii; GROCHOLEWSKI, 
Zenon: Najvyšší Tribunál Apoštolskej signatúry v súdnej štruktúre Cirkvi. In Štúdie z pro-
cesného kanonického práva, s. 104.

 145 Uvedené spojenie sa vyskytuje na viacerých miestach CIC 1983, napr. kán. 212 § 3; kán. 
223 § 1; kán. 282 § 2; kán. 264 § 2; kán. 1299 § 2; kán. 1452 § 1;

 146 Kán. 47 CIC 1983: Revocatio actus administrativi per alium actum administrativum aucto-
ritatis competentis effectum tantummodo obtinet a momento, quo legitime notificatur perso-
nae pro qua datus est. Preklad: Odvolanie administratívneho úkonu iným administratívnym 
úkonom kompetentnej vrchnosti nadobúda účinok iba od chvíle, keď sa odvolanie zákonne 
dá na vedomie osobe, pre ktorú bol úkon vydaný.

 147 HRDINA, A.: Kanonické právo, s. 391.
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v CIC 1983 používajú spojenia „decretum singulare eff ectus habet“148 alebo 
spojenie „decretum singulare vim habere“.149

Správny (administratívny) akt nie je v CIC 1983 legálne defi novaný. Môže-
me ho na naše účely vymedziť, s ohľadom na apoštolskú konštitúciu Regimini 
Ecclesiae universae,150 ako napadnuteľné rozhodnutie, resp. dekrét, ako zákonne 
prejavený úkon vôle administratívnej autority cirkvi, konajúcej v oblasti práva 
ako takého, nariaďujúci v záujme dobra cirkvi, a týmto spôsobom bezprostred-
ne meniacim právnu situáciu adresátov správneho aktu v konkrétnom prípade 
v oblasti vonkajšieho fóra.151

Medzi správne akty podľa CIC 1983 (kán. 35-93) patria jednotlivé dekré-
ty, príkazy a reskripty. Tie, ktoré spôsobujú právne účinky vo vonkajšom fóre, 
podliehajú prípadnej zmene, zrušeniu alebo oprave podaním opravného 
prostriedku. So zreteľom na kán. 1732 CIC 1983 opravný prostriedok nie je 
možné podať voči správnym aktom s povahou milosti, ktoré spôsobujú účin-
ky aj vo vnútornom fóre (privilégium, dišpenz) a voči správnym aktom vy-
danými Najvyššou autoritou Katolíckej cirkvi, t. j. voči rozhodnutiam pápeža 
a ekumenického koncilu.152 Obvyklou formou správneho aktu je dekrét.

Stricto sensu môžeme vymedziť nasledovné náležitosti (predpoklady) 
správneho aktu:
 a) je to právny akt – je deklarovaním vôle smerujúci k tomu, aby vyvolal 

kánonickoprávne účinky v oblasti vonkajšieho fóra (nie v oblasti vnútor-
ného fóra),

 b) je to individuálny akt (actus administrativus singularis) – je adresovaný 
individuálne určeným osobám,153

 c) je to jednostranný úkon,

 148 Kán. 54 § 1 CIC 1983.
 149 Kán. 58 § 1 CIC 1983.
 150 AAS 59 (1967), s. 885–928.
 151 Autorom uvedenej definície je kardinál Dino Staffa, emeritný prefekt Apoštolskej signa-

túry (v rokoch 1967–1977) – in: BEAL, J. P. – CORIDEN, J. A. – GREEN, T. J. (ed.): New 
Commentary on the Code of Canon Law (Study Edition), s. 1732.

 152 Kán. 1732 CIC 1983: Quae in canonibus huius sectionis de decretis statuuntur, eadem ap-
plicanda sunt ad omnes administrativos actus singulares, qui in foro externo extra iudicium 
dantur, iis exceptis, qui ab ipso Romano Pontifice vel ab ipso Concilio Oecumenico ferantur. 
Preklad: To, čo sa v kánonoch tohto oddielu stanovuje o dekrétoch, treba uplatňovať na všetky 
jednotlivé administratívne úkony vykonávané v mimosúdnom vonkajšom fóre s výnimkou 
tých, ktoré vykonáva sám Rímsky veľkňaz alebo sám ekumenický koncil.

 153 V dôsledku toho nie je možné medzi správne akty zaradiť všeobecné dekréty, všeobecné 
vykonávacie dekréty a pokyny (inštrukcie), aj keď ich autorom je správny (administratív-
ny) cirkevný orgán.
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 d) je to autoritatívny (nariaďujúci) úkon – vydáva ho autorita, ktorá má 
moc zaväzovať iných, keďže je vybavená aspoň výkonnou mocou,154

 e) je to mimosúdny úkon – kompetentná autorita ho vydáva buď pri výko-
ne správy (administratívy), alebo pri ukladaní trestu mimosúdnym spô-
sobom.155

Okrem možnosti použiť riadny spôsob nápravy vadných individuálnych 
aktov vydaných v rámci cirkevnej správy, pripadá v kánonickom práve do 
úvahy náprava nezákonnosti aj súdnou cestou, t. j. prostredníctvom správ-
neho súdnictva. Ide o aplikáciu kasačného princípu v procese kontroly zá-
konnosti a nápravy prípadnej nezákonnosti individuálnych aktov cirkevnej 
správy.156 Východiskom zavedenia157 tohto inštitútu súdnej kontroly zákon-
nosti administratívnej činnosti v rámci Katolíckej cirkvi bola potreba práv-
nej ochrany osôb ako objektov správnej činnosti s ohľadom na prípadné svoj-
voľné konanie príslušného orgánu cirkevnej správy, ktorý by bez možnosti 
opravného prostriedku (bez ohľadu na to, či by bola využitá aj možnosť poda-
nia žaloby na Apoštolskú signatúru) mal v administratívnoprávnom vzťahu 
súčasne postavenie sudcu vo vlastnej veci (nemo debet esse iudex in propria 
causa),158 čo je v práve už z čias rímskeho práva brané ako neprípustné.159

 154 Kán. 35 CIC 1983: Jednotlivý administratívny úkon, či je to dekrét, alebo príkaz, alebo 
je to reskript, môže v medziach svojej kompetencie vydať ten, kto má výkonnú moc, pri 
zachovaní predpisu kán. 76, § 1.: Actus administrativus singularis, sive est decretum aut 
praeceptum sive est rescriptum, elici potest, intra fines suae competentiae, abeo qui potestate 
exsecutiva gaudet, firmo praescripto can. 76, § 1.

 155 Porov. CAPARROS, Ernst – THÉRIAULT, Michel – THORN, Jean (eds.): Code of Canon 
Law Annotated. Montréal: Wilson & Lafleur Limitée, 1993, s. 1069.

 156 Porov. HRDINA, A.: Kanonické právo, s. 393.
 157 Správne súdnictvo do systému kánonického práva zaviedol pápež Pavol VI. spomínanou 

konštitúciou Regimini Ecclesiae universae v roku 1967 v záujme lepšej ochrany práv ve-
riacich. V článku 106 tejto konštitúcie sa uvádza: Prostredníctvom druhej sekcie Apoštol-
skej signatúry sa riešia rozpory, vznikajúce z úkonov administratívnej moci cirkvi, ktoré sa 
predkladajú apeláciou alebo rekurzom voči rozhodnutiam príslušného dikastéria (Rímskej 
kúrie), kedykoľvek je predmetom sporu to, či samotný úkon porušuje alebo neporušuje zákon. 
V týchto prípadoch je predmetom záujmu prípustnosť rekurzu aj zákonnosť napadnutého 
úkonu (Per Alteram Sectionem Signatura Apostolica contentiones dirimit ortas ex actu po-
testatis administrativae ecclesiasticae, et ad eam, ob interpositam appellationem seu recur-
sum adversus decisionem competentis Dicasterii, delatas, quoties contendatur actum ipsum 
legem aliquam violasse. In his casibus videt sive de admissione retursus sive de illegitimitate 
actus impugnati.)

 158 HRDINA, A.: Kanonické právo, s. 393.
 159 Cod. Just. 3,5,1 (rok 378 po Kr.): Generali lege decernimus neminem sibi esse iudicem vel 

ius sibi dicere debere. In re enim propria iniquum admodum est alicui licentiam tribuere 
sententiae. Preklad: Nariaďujeme týmto všeobecne platným zákonom, že nikto nebude môcť 
konať ako sudca v jeho vlastnej veci alebo vyhlasovať právo pre seba, pretože by to bolo veľ-
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3.4   Žiadosť o odvolanie alebo opravu administratívneho 
dekrétu (remonštrácia)

Remonštrácia nie je v oblasti administratívneho práva opravným prostried-
kom v pravom zmysle slova, ale prostriedkom mimoprocesného riešenia spo-
ru, resp. v zásade obligatórnym prostriedkom úsila o zmier.160 CIC 1983 výraz 
„remonštrácia“ ani neobsahuje,161 ale to, aké má miesto v administratívnom 
procese a čo je jej cieľom, je ustanovené v kánonoch 1734 - 1736. Remonštrá-
cia je žiadosť toho, kto sa cíti administratívnym dekrétom poškodený, o jeho 
odvolanie alebo opravu tým, kto ho vydal.162 Predstavuje pokus o vyhnutie 
sa pokračovaniu v spore163 a (implicitne) zahŕňa aj žiadosť o odklad (suspen-
dovanie) výkonu dekrétu.164 Napriek tomu, že nejde stricto sensu o proces-
noprávny prostriedok, CIC 1983 pre takúto žiadosť (remonštráciu) predpo-
kladá určité náležitosti:165

 – remonštrácia musí byť podaná písomne,
 – musí byť podaná v zánikovej (prekluzívnej) lehote desiatich dní odo dňa 

doručenia dekrétu, voči ktorému smeruje. Podanie remonštrácie preru-
šuje plynutie lehoty na podanie riadneho opravného prostriedku, t. j. re-
kurzu a súčasne pozastavuje vykonanie predbežne napadnutého dekré-
tu v tých prípadoch, v ktorých je to ustanovené o rekurze. Ak pôvodca 
dekrétu opraví alebo potvrdí dekrét, plynie od doručenia tohto rozhod-

mi nespravodlivé dať niekomu právo vydať rozsudok v jeho vlastnej veci. Uvedené pravidlo 
sa v kánonickom práve objavuje u Huguccia (Summa ku Graciánovmu Dekrétu 46 c. 8): 
... Sed non si agatur in forma iuditii, quia nemo debet esse idex in propria causa.

 160 Povinnosť použiť remonštráciu pred podaním rekurzu zaviedol článok 119 predpisu z roku 
1992, ktorým sa vyhlasuje Všeobecný poriadok Rímskej kúrie [AAS 84 (1992), s. 201–267].

 161 Remonštrácia sa označuje aj výrazmi supplicatio, oppositio, beneficium novae audientiae, 
aperitio iuris a ide vždy o mimoriadny prostriedok používaný na riešenie sporu. Z kontex-
tu fázy jej použitia sa remonštrácia dá označiť aj ako „predbežný rekurz“ (porov. CAPAR-
ROS, E. – THÉRIAULT, M. – THORN, J. (ed.): Code of Canon Law Annotated, s. 1071.

 162 Kán. 1734 § 1 CIC 1983: Skôr než niekto podá rekurz, musí písomne žiadať odvolanie 
alebo opravu dekrétu od jeho pôvodcu; predloženie tejto žiadosti sa súčasne chápe aj ako 
žiadosť o pozastavenie vykonania.(Antequam quis recursum proponat, debet decreti revo-
cationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere; qua petitione proposita, etiam 
suspensio exsecutionis eo ipso petita intellegitur.)

 163 GROCHOLEWSKI, Z.: O zriadení a úlohe tribunálov v Cirkvi s prihliadnutím na adminis-
tratívnu spravodlivosť. In Štúdie z procesného kánonického práva. Spišská kapitula: Kňazský 
seminár biskupa Jána Vojtaššáka, s. 77.

 164 Kán. 1734 § 1 in fine.
 165 Kán. 1734 § 1 CIC 1983.
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nutia tridsaťdňová lehota na podanie rekurzu. V určitých prípadoch CIC 
1983 však remonštráciu neumožňuje (kán. 1734, § 3):

 – ak sa podáva k biskupovi rekurz voči dekrétom, ktoré vydali úradné 
autority, priamo podriadené biskupovi,166

 – ak sa podáva rekurz voči dekrétu, ktorým sa rozhoduje o hierarchic-
kom rekurze, ak rozhodnutie nevydal biskup, 

 – ak ide o rekurz, ktorý je podaný voči očakávanému, resp. prezumova-
nému zápornému rozhodnutiu (odpovedi), ak kompetentná autorita 
neodpovedá na žiadosť (resp. rekurz) o vydanie dekrétu (kán. 57 § 2 
CIC 1983),

 – ak ide o rekurz voči novému dekrétu biskupa, ktorým odpovedá na 
remonštráciu a ktorým sa remonštrácia odmieta, resp. odmietnutie 
sa pre mlčanie predpokladá (kán. 1735 CIC 1983).

V uvedených prípadoch je potrebné podať ihneď rekurz priamo biskupovi 
alebo jemu delegovanej osobe. Ak ide o spor rehoľníka s jeho predstaveným, 
musí sa rehoľník najprv obrátiť na predstaveného rehoľného inštitútu pred-
tým, než predloží rekurz diecéznemu biskupovi alebo na príslušné dikasté-
rium Rímskej kúrie (Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoloč-
ností apoštolského života), podľa toho, či ide o rehoľný inštitút diecézneho 
alebo pápežského práva.167

 166 Zákonodarca má na mysli úkony (správne akty) biskupovi podriadených osôb, ktorým 
moc vydať správny akt diecézny biskup delegoval, keďže tieto úradné osoby nemajú riadnu 
moc [napr. farár, dekan, úradník diecéznej kúrie – porov. BEAL, J. P. – CORIDEN, J. A. – 
GREEN, T. J. (ed.): New Commentary on the Code of Canon Law (Study Edition), s. 1732]; 
je predmetom pochybnosti, či tento bod kánona 1734 § 3 sa vzťahuje aj na situáciu, ak 
administratívny akt vydal generálny vikár, resp. biskupský vikár (porov. HRDINA, A.: Ka-
nonické právo, s. 391); obaja vikári totiž, na rozdiel od iných autorít, podriadených diecéz-
nemu biskupovi, majú riadnu moc, ktorú vykonávajú ako zástupcovia diecézneho biskupa 
v oblasti výkonnej moci (generálny vikár má podľa kán. 479 § 1 CIC 1983 všeobecnú moc 
zastupovať diecézneho biskupa, okrem tých úkonov, ktoré si on vyhradil a biskupský vikár 
má podľa kán. 479 § 2 CIC 1983 moc zastupovať biskupa len pre vymedzené územie die-
cézy alebo pre určitý druh úkonov, alebo len pre veriacich vymedzeného obradu, alebo len 
pre inak vymedzenú skupinu, okrem úkonov, ktoré biskup rezervoval sebe alebo generál-
nemu vikárovi.

 167 BEAL, J. P. – CORIDEN, J. A. – GREEN, T. J. (ed.): New Commentary on the Code of Canon 
Law (Study Edition), s. 1830.
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3.5  Hierarchický rekurz
Ak nepovažujeme remonštráciu za procesný prostriedok nápravy, predstavu-
je prvý úkon nápravy v sporovo-administratívnom procese rekurz.

Rekurz je opravný prostriedok voči individuálnemu správnemu aktu kom-
petentnej cirkevnej autority vydaným v rámci riadiacej výkonnej moci. Vo 
svojej podstate predstavuje žiadosť o preskúmanie správneho aktu vydaného 
závislou autoritou, z hľadiska posúdenia oprávnenosti dôvodu, ktorý uvádza 
autor rekurzu.168 Môže ho podať ten, kto sa cíti týmto správnym aktom poško-
dený vo svojich právach a oprávnených záujmoch, ktoré sú aspoň nepriamo 
chránené zákonom.169 Rekurz administratívnej povahy má hierarchickú po-
vahu – podáva sa k hierarchicky vyššej autorite, ktorá je nadriadená pôvod-
covi dekrétu, a preto sa nazýva hierarchický rekurz. Rekurz, ktorý sa podáva 
na druhú sekciu Apoštolskej signatúry, nie je hierarchickým rekurzom – ne-
podáva sa k nadriadenej autorite. Okrem toho nemá povahu administratív-
nu, ale súdnu.

Predmetom hierarchického rekurzu ide o spor, vyplývajúci z účinkov apli-
kácie riadiacej výkonnej moci medzi:
 – kompetentnou cirkevnou autoritou pri výkone riadiacej moci v oblasti 

správy a
 – jej podriadeným alebo inou osobou (fyzickou alebo právnickou), ktorá 

sa cíti právne poškodená vydaným dekrétom.
Dôvodom rekurzu môže byť akýkoľvek oprávnený motív – porušenie sub-

jektívneho alebo objektívneho práva (zákona), nevhodnosť úkonu, náhrada 
škody, ktorá vydaním úkonu vznikla.170

Kompetentná autorita, ktorá rozhoduje o hierarchickom rekurze môže 
o napadnutom dekréte rozhodnúť takto (kán. 1739):
 – potvrdiť ho (confi rmare), ak zistí, že je obsahovo aj formálne v súlade so 

zákonom (súčasne zamietne rekurz),
 – zrušiť ho v celom rozsahu (abrogare) alebo čiastočne (derogare), ak je 

v rozpore s objektívnym alebo subjektívnym právom,
 – odvolať (revocare),
 – opraviť (emendare), ak obsahuje nedostatky, ktoré nerušia jeho platnosť, 

ale spôsobujú jeho praktickú neaplikovateľnosť,

 168 SEPE, C.: Hierarchické rekurzy podané na dikastériá Rímskej kúrie, s. 155–156.
 169 GROCHOLEWSKI, Z.: O zriadení a úlohe tribunálov v Cirkvi s prihliadnutím na adminis-

tratívnu spravodlivosť, s. 79.
 170 Pastor bonus, čl. 123 § 2.
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 – nahradiť napadnutý dekrét novým dekrétom, t. j. zmeniť ho (obrogare) 
obsahovo tak, že vzhľadom na nové zistené okolnosti budú jeho rozšíre-
né alebo zúžené účinky vhodnejšie,

 – vyhlásiť za neplatný (irritum declare), ak neobsahuje podstatné prvky 
dekrétu ako právneho úkonu alebo obsahuje inú vadu, ktorá je dôvodom 
zneplatnenia.

Účinkom rozhodnutia o rekurze môže byť aj jeho rozšírenie o práva, ochra-
ny ktorých sa jeho autor nedožadoval.171

Ak ten, kto podal prvý rekurz, nie je spokojný s rozhodnutím kompetent-
nej autority o rekurze, môže podať hierarchický rekurz k hierarchicky vyššej 
autorite, aby o ňom rozhodla na ďalšom stupni. Takouto autoritou je zásadne 
príslušné dikastérium Rímskej kúrie (kongregácie a iné orgány s jurisdikciou 
vo výkonnej moci), s výnimkou hierarchických rekurzov v rámci rehoľných 
inštitútov, v ktorých je rozhodovacích inštancií viac.172

Aktívne legitimovaný na podanie rekurzu je ten, kto sa domáha ochrany 
svojho práva, resp. preukáže iný právny záujem a tým môže byť:
 – fyzická osoba (môže byť aj taká, ktorá nie je členom Katolíckej cirkvi),173

 – právnická osoba (verejná alebo súkromná), prostredníctvom svojho šta-
tutárneho zástupcu,174

 – fyzické osoby konajúce spoločne, ktoré sú prípadne členmi právnickej 
osoby, pritom však nepodávajú rekurz ako jej štatutárni zástupcovia; 
osoby sa však musia cítiť poškodené dekrétom.

Každé dikastérium je oprávnené prijať rekurz, ktorý je mu adresovaný, ale 
musí zistiť, či je kompetentné o ňom rozhodnúť.175 Ak zistí svoju nekompe-
tenciu, odošle ho tomu dikastériu, ktoré má v danej veci kompetenciu.

Účinkom podania rekurzu je buď prerušenie výkonu napadnutého dekré-
tu ipso iure, alebo rozhodnutím kompetentnej autority z vlastného podnetu, 

 171 Porov. kán. 1739 CIC 1983; SEPE, C.: Hierarchické rekurzy podané na dikastériá Rímskej 
kúrie, s. 182.

 172 Porov. SEPE, C.: Hierarchické rekurzy podané na dikastériá Rímskej kúrie, s. 158.
 173 Napr. v prípade, ak nepokrstená osoba zdedila po určitej cirkevnej osobe účelovo určený 

majetok a kompetentná autorita rozhodne o inom použití tohto majetku (porov. SEPE, C.: 
Hierarchické rekurzy podané na dikastériá Rímskej kúrie, s. 164).

 174 Rekurz, v tomto prípade musí byť podaný na podklade príslušného orgánu verejného alebo 
súkromného združenia (porov. SEPE, C.: Hierarchické rekurzy podané na dikastériá Rím-
skej kúrie, s. 162).

 175 Crescencius Sepe uvádza, že kritérium, podľa ktorého sa určí, ktoré dikastérium je adresá-
tom rekurzu, vymedzili Štátny sekretariát v liste z 8. februára 1989, podľa ktorého je ním 
matéria, ktorú má dané dikastérium zverenú podľa apoštolskej konštitúcie Pastor bonus 
(SEPE, C. Hierarchické rekurzy podané na dikastériá Rímskej kúrie, s. 168.)
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prípadne na žiadosť autora rekurzu. Právne účinky napadnutého administra-
tívneho úkonu sa týmto odkladajú. Nečinnosť dikastéria dlhšia než tri mesia-
ce odôvodňuje podanie žaloby na druhú sekciu Apoštolskej signatúry, keďže 
kánon 57 § 2 CIC 1983 v takomto prípade nevyvrátiteľne predpokladá, že od-
poveď dikastéria je zamietavá.

Na obsah rozhodnutí dikastérií Rímskej kúrie sa vzťahujú normy, všeobec-
ne platné pre rekurzy (kán. 1739 CIC 1983).

3.6  Rekurz na druhú sekciu Apoštolskej signatúry
Mimoriadnym opravným prostriedkom voči administratívnym rozhodnu-
tiam je rekurz na druhú sekciu Apoštolskej signatúry. Z hľadiska termino-
logického je možné označiť tento rekurz aj pojmom „správna žaloba“, keďže 
tu má konanie o rekurze povahu súdnu.176 Na tento cirkevný orgán súdnej 
kontroly zákonnosti pri výkone administratívnej moci je možné podať re-
kurz voči rozhodnutiam, vydanými pri výkone administratívnej moci, ktoré 
sú predmetom úpravy kánonov 35 - 93 CIC 1983, ak o nich príslušné dikas-
térium Rímskej kúrie (kongregácia) defi nitívne rozhodlo v administratívnom 
konaní ako hierarchicky vyššia autorita než tá, ktorá rozhodnutie vydala na 
prvom stupni.177 Prípadne, ak rozhodnutie, vydané nižšou administratívnou 
autoritou, príslušné dikastérium Rímskej kúrie schválilo.178 Apoštolská signa-
túra však nie je kompetentná rozhodovať o takom úkone, ktorý schválil (po-
tvrdil) pápež in forma specifi ca, ak pápež sám nepoveril sudcu o takomto úko-
ne rozhodovať.179

Osobitnou situáciou, odôvodňujúcou podanie rekurzu na Apoštolskú sig-
natúru, je nečinnosť (mlčanie) dikastéria Rímskej kúrie, ktoré má rozhodovať 
o hierarchickom rekurze. Stav nečinnosti nastáva v prípade ak:

 176 Účastníci sporu sú v rovnoprávnom (nie nadradenom) postavení a musia mať právneho 
zástupcu (čl. 16 Vlastného zákona Apoštolskej signatúry ho označuje pojmami patronus – 
procurator – advocatus). 

 177 Rekurz na Apoštolskú signatúru môže okrem subjektov uvedených pri hierarchickom re-
kurze podať ešte aj cirkevná autorita, ktorej dekrét bol na príslušnom dikastériu Rímskej 
kúrie zrušený alebo negatívne zmenený (porov. GROCHOLEWSKI, Z.: Sporový adminis-
tratívny proces na Apoštolskej signatúre, s. 237).

 178 Východiskom tohto prístupu je to, že Apoštolská signatúra rozhoduje až vtedy, ak boli 
vyčerpané všetky riadne prostriedky nápravy.

 179 Porov. kán. 1405 § 2 CIC 1983; GROCHOLEWSKI, Z.: Sporový administratívny proces na 
Apoštolskej signatúre, s. 237.
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 – dikastérium o rekurze nerozhodlo do troch mesiacov od prijatia rekurzu 
(kán. 57 § 1 CIC 1983) a v priebehu tejto lehoty nepožiadalo o jej predĺ-
ženie,

 – dikastérium síce požiadalo o predĺženie uvedenej lehoty na vydanie roz-
hodnutia, ale rozhodnutie nevydalo ani v predĺženej lehote.

V oboch prípadoch nastupuje ako následok nečinnosti dikastéria nevyvrá-
titeľná domnienka, že dikastérium na rekurz odpovedalo záporne.180

Z hľadiska obsahu, úkon, ktorý má byť predmetom rekurzu na Apoštolskú 
signatúru, musí kompetentná autorita v administratívnom úkone meritórne 
rozhodnúť predmet, t. j. právne postavenie osoby, ktorá sa cíti dotknutá admi-
nistratívnym úkonom, musí byť z hľadiska kánonického práva zmenené.181

Z formálneho hľadiska, t. j. okolnosti, ktoré môžu byť dôvodom rekurzu 
na druhú sekciu Apoštolskej signatúry – predmet konania na druhej sekcii 
sa môže týkať:
 – zákonnosti dekrétu vydaného dikastériom Rímskej kúrie (t. j. toho, či 

dekrét svojím obsahom neporušuje zákon, alebo či porušenie nastalo 
v procesnom postupe pri vydávaní dekrétu – in decernendo vel in proce-
dendo),182

 – náhrady škody spôsobenej nezákonným dekrétom.
Žiadosť o náhradu škody nemôže byť podaná samostatne, musí byť vždy 

súčasťou rekurzu voči napadnutému dekrétu. Zodpovednosť cirevného orgá-
nu, ktorého úkon je predmetom rekurzu, je objektívna, t. j. neskúma sa či cir-
kevný orgán škodu, ktorá vznikla, zavinil.183

Administratívny úkon môže Apoštolská signatúra rozsudkom:
 – vyhlásiť za nezákonný (actus illegitimitas – čl. 93 vlastného zákona 

Apoštolskej signatúry), ak bol vydaný v rozpore so zákonom, obsahujú-
cim sankciu neplatnosti (tým je eo ipso úkon vyhlásený za nulitný),

 180 Kán. 57 § 2 CIC 1983.
 181 Predmetom súdneho preskúmania nemôžu byť tzv. prípravné úkony, ktoré nemenia práv-

nu situáciu osoby a úkony, ktorými sa vykonávajú iné rozhodnutia (napr. dekrét biskupa, 
ktorým sa vykonáva voči kňazovi rozsudok v trestnej veci).

 182 Pastor Bonus, čl. 123 § 1; čl. 34 § 1 vlastného zákona Apoštolskej signatúry (Lex propria 
Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae), in AAS 100 (2008), s. 513–538.

 183 Škodu musí nahradiť cirkevný orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal na prvom stupni 
(nie osoba, ktorá je nositeľom tohto úradu), orgán, ktorý rozhodoval na druhom stupni 
hradí škodu len v prípade, ak vznikla v príčinnej súvislosti s jeho rozhodnutím. Ustano-
venie, upravujúce túto povinnosť, sa nachádza len v Kódexe kánonov východných cirkví 
(CCEO 1990), v kánone 1005, v CIC 1983 výslovné ustanovenie o tejto veci chýba (porov. 
GROCHOLEWSKI, Z.: Sporový administratívny proces na Apoštolskej signatúre, s. 235).
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 – zrušiť (ak napadnutý úkon porušil zákon, ktorý neobsahuje sankciu ne-
platnosti).

Ak sa v konaní (na druhej sekcii Apoštolskej signatúry) nedokáže nezá-
konnosť úkonu, rekurz (žalobu) zamietne.

Pre konanie v administratívnych sporoch, prerokovávaných na druhej sek-
cii Apoštolskej signatúry, sa primerane použijú normy o sporovom adminis-
tratívnom konaní a normy o riadnom sporovom súdnom konaní, ak pápež 
nerozhodne v jednotlivých prípadoch inak.184

3.7  Záver
Prostriedky, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v kánonickom administratívnom 
práve na ochranu subjektívnych práv, vychádzajú z koncepcie, že rozhodo-
vanie mocenskej autority Cirkvi musí podliehať preskúmaniu nielen v rámci 
riadneho administratívneho postupu, ale aj spôsobom, ktorý (v sekulárnom 
práve nazývaný správne súdnictvo) zabezpečí primeraným spôsobom rovný 
prístup nielen klerikov, ale aj laických veriacich k tejto ochrane. To sa dosa-
huje možnosťou vznesenia administratívnych úkonov, ktorými sa cíti osoba 
porušená vo svojich právach na orgán (inštitúciu) v štruktúre Cirkvi, kto-
rý disponuje kompetenciou preskúmať podanú žiadosť z hľadiska zákonnos-
ti postupu cirkevného orgánu pri výkone administratívnej moci (hierarchic-
ký rekurz) využitím prrostriedkov a inštitútov súdneho procesu. Tak ako pri 
každej inej činnosti, vykonávanej cirkevnými inštitúciami, aj pri výkone ad-
ministratívnej moci a preskúmavaní zákonnosti konania cirkevných orgánov 
je potrebné mať pred očami fakt, že najvyšším zákonom Katolíckej cirkvi je 
spása duší (salus animarum suprema lex).185

 184 Čl. 104 vlastného zákona Apoštolskej signatúry.
 185 Porov. CIC 1983 – kán. 1752; kán. 1452 § 1; kán. 1736 § 2; CCEO 1990 – kán. 595 § 2; 

kán. 1000 § 2.
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PROCESNÉ UPLATŇOVANIE 
EXCEPTIO SPOLII V OBDOBÍ STREDOVEKU

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

Katedra rímskeho a cirkevného práva

4.1  Úvod
Exceptio spolii je procesný inštitút kánonického práva, ktorý pochádza z fa-
lošných franských zbierok zostavených v polovici 9. storočia. Najmä vďaka 
jeho procesnému uplatňovaniu začalo postupne dochádzať k modifi kácii za-
užívaných stredovekých feudálnych držobných koncepcií, ktoré vychádzali 
predovšetkým z germánskeho práva, a došlo tiež k nastoleniu tendencií no-
vých. Hlavným materiálnym prameňom pre jej skonštruovanie boli vzťahy 
medzi Cirkvou a štátom, ktoré boli ovplyvnené najmä procesom sťahovania 
národov a s tým súvisiacim nastolením úplne novej politickej situácie na kres-
ťanskom Západe. Práve postupne sa formujúci pomer medzi oboma právne 
dokonalými spoločnosťami (societates iuridicae perfectae), a to najmä vo vzťa-
hu k právnemu ponímaniu držby, napokon dospel do štádia, keď boli cirkev-
ní predstavitelia donútení pristúpiť k svojskému defi novaniu nového právne-
ho prostriedku držobnej ochrany cirkevného majetku i majetku duchovných. 
Na jeho základoch bol neskôr skonštruovaný aj inštitút actio spolii, pričom 
oba tieto prostriedky sa stali pevnou súčasťou rímsko-kánonického proce-
su, predstavujúceho najdôležitejšiu a najvplyvnejšiu súčasť neskoršieho pr-
vého celoeurópskeho právneho systému, známeho ako ius commune. Ten sa 
stal v stredovekej spoločnosti významným činiteľom, ktorý prekonával dovte-
dajšie súdne obyčaje národných práv a svojou dokonalosťou a precíznosťou 
značne ovplyvnil podobu procesného práva všetkých európskych právnych 
systémov, vrátane anglo-amerického. Aj vďaka skonštruovaniu exceptio spolii 
zároveň začalo opätovne dochádzať k romanizácii stredovekého práva, čo sa 
najskôr prejavilo v práve kánonickom (najmä v období gregoriánskej refor-
my), a v období vrcholného a neskorého stredoveku aj v práve svetskom. Naj-
mä na tomto pozadí možno tento inštitút označiť za jeden z najvplyvnejších 
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v oblasti vecných práv, čo mu spolu s jeho neoddiskutovateľnými rímskopráv-
nymi základmi zabezpečuje miesto aj v rámci tohto diela. 

4.2  Historickoprávne pozadie
4.2.1  Pomer medzi Cirkvou a štátom v ranom stredoveku
Ako je všeobecne známe, obdobie raného stredoveku bolo charakteristicky 
formované a ovplyvňované predovšetkým fenoménom tzv. sťahovania náro-
dov (migratio gentium), ktoré konštituovali svoje kráľovstvá na území bývalej 
západnej časti Rímskej ríše (imperium Romanum).186 Najmä na pozadí týchto 
procesov a postupnej etnickej asimilácie germánskych kmeňov tak postupne 
vznikal nový západný svet, neskôr zodpovedajúci určujúcej forme západné-
ho kresťanstva.187 Čo sa týka náboženstva, všetky germánske národy síce pri-
jali kresťanstvo, avšak v ariánskej forme,188 pričom sakrálne poňatie kráľov-
skej moci u nich viedlo ku vzniku idey nezávislej, národnej, zemskej, štátnej 
cirkvi, na čele ktorej stál kráľ. Tieto koncepcie však dominovali aj u Frankov, 
ktorí sa stali podľa väčšiny bádateľov prvým germánskym kmeňom akcep-
tujúcim kresťanstvo v ortodoxnej (rímskej) forme. Slávny kráľ Chlodovík I. 
(Chlodovechus, Clovis, 481–511) z rodu Merovejovcov (Merovingovci) tak 
síce prijal kresťanskú ortodoxnú vieru, avšak recipoval ju v podstate len po 
stránke vieroučnej a franská cirkev sa stala rovnako iba národnou štátnou 
 186 Pod týmto pojmom rozumieme pohyb poväčšine germánskeho obyvateľstva zo seve-

ru a západu na juhovýchod, ktorý vyvrcholil v 4. storočí, keď nomádski Huni prekročili 
v roku 375 rieku Don. I keď bol tento proces na istý čas prerušený, neskôr pokračoval 
novými nájazdmi germánskych a slovanských kmeňov a skončil sa až v roku 568 zalo-
žením Longobardskej ríše na území Itálie. Bližšie k tejto problematike pozri napríklad 
BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila: Stěhování národů. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 9–10 a DOLEŽAL, 
Stanislav: Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století po Kr. Praha: Karolinum, 2008, 
s. 277.

 187 Porov. FRANZEN, August: Malé dějiny církve. 3. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakla-
datelství, 2006, s. 98.

 188 Heréza arianizmu riešila otázku Svätej Trojice v duchu krajného subordinacionizmu tvr-
dením, že len Boh Otec je pravý Boh, ktorý nemá počiatok. Keďže Syn (Logos) je zrodený 
z Otca, neexistoval od počiatku, ale „... bol čas, keď nebol“. Porov. Socrates Scholasticus, 
Hist. Eccl. 1,5. Aj keď ku všeobecnému odsúdeniu a zavrhnutiu arianizmu došlo prvý raz 
v roku 325 na Prvom nicejskom koncile (Concilium Niceaenum primum), ktorý je považo-
vaný za vôbec prvý ekumenický (všeobecný) snem, blud v skutočnosti neprestal v Rímskej 
ríši pôsobiť a prinášal stále nové roztržky a kontroverzie. K jeho zániku a všeobecnému pri-
jatiu ortodoxného kresťanstva všetkými germánskymi národmi na Západe napokon došlo 
až v 7. storočí. Bližšie k tejto problematike pozri napríklad FRÖHLICH, Roland: Dva tisíce 
let dějín církve. Praha: Vyšehrad, 2008, s. 64.
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cirkvou s vylúčením kontaktov so všeobecnou Cirkvou s centrom v pápež-
skom Ríme.189 Práve na tomto pozadí sa začal rozvíjať pre Cirkev nepriazni-
vý nábožensko-politický systém západného cézaropapizmu, ktorý sa stal pre 
vzťahy Cirkvi a štátu určujúcim prakticky až do tretej dekády 12. storočia. 

Vplyvy Chlodovíka I. na cirkevné záležitosti sa začali prejavovať už veľmi 
skoro, keďže na pozadí stále živej myšlienky rímskeho impéria prebral fran-
ský panovník práva rímskeho cisára nielen vo vzťahu k štátu, ale i tamojšej 
cirkvi.190 Cirkevné hranice metropol a diecéz tak museli byť prispôsobené 
hraniciam nového štátneho organizmu, kráľ zvolával národné synody fran-
ského duchovenstva a ich disciplinárne uznesenia sa jeho potvrdením stá-
vali normami štátneho práva.191 Okrem sankcionovania koncilových noriem 
si kráľ zároveň sám nárokoval právo vydávať zákony v cirkevnej oblasti. Aj 
prijatie do duchovného stavu sa mohlo vo Franskej ríši poväčšine udiať iba 
so súhlasom kráľa alebo miestnej svetskej autority. Toto ustanovenie sa tý-
kalo i hlavných predstaviteľov tamojšej cirkvi – franských biskupov, ktorých 
menovanie (obyčajne z radov šľachticov) bolo obdobne len na panovníkovej 
vôli.192 I keď v súvislosti s týmito procesmi franská cirkev stále viac bohat-
la a nadobúdala rôzne privilégiá a imunity (právo azylu, právo spravovať sa 
rímskym právom, prísnejšia právna ochrana duchovenstva a pod.),193 zo stra-

 189 Porov. FRANZEN, A.: Malé dějiny církve, s. 102–103.
 190 Porov. BUŠEK, Vratislav: Učebnice dějin práva církevního I. Praha: Všehrd, 1946, s. 131–

132.
 191 Porov. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila: Frankové a Evropa. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 117.
 192 Porov. KUMOR, Boleslav: Cirkevné dejiny 2. Raný kresťanský stredovek. Levoča: Polypress, 

2001, s. 14. Kánonická voľba, prostredníctvom ktorej boli biskupi vo Východorímskej ríši 
naďalej zásadne volení klérom a ľudom, tak vo Franskej ríši strácala význam a opodstatne-
nie. Niektoré biskupstvá síce voľby uskutočňovali, avšak kandidáti boli vopred určení lo-
kálnym predstaviteľom svetskej moci, prípadne boli po voľbe aspoň potvrdzovaní kráľom 
(Orleánska synoda, r. 549, can. 10). Postupom času začali dokonca tamojší králi biskupov 
priamo menovať, k čomu dochádzalo preukázateľne už za Merovejovcov. Práve na tomto 
pozadí sa ku koncu vlády tejto dynastie franskí biskupi, využívaní rozsiahlym spôsobom 
na plnenie úloh štátnej správy, cítili byť viac štátnymi úradníkmi ako služobníkmi Cirkvi. 
Porov. DOLINSKÝ, Juraj: Dejiny Cirkvi. Prvý diel. Kresťanský starovek. Bratislava: Dobrá 
kniha, 1996, s. 238–239.

 193 Porov. ŘÍČAN, Rudolf – MOLNÁR, Amedeo: Dvanáct století církevních dějin. Praha: Ka-
lich, 2008, s. 184 a 207–208. Keďže Merovejovci mali na zreteli výhody plynúce z úzkeho 
spojenia štátneho života so životom náboženským v Byzantskej ríši, v roku 556 bol aj vo 
Franskej ríši úplne zakázaný pohanský kult, avšak v zásade bez uplatňovania prísnych tres-
tov proti heretikom. Nedeľa a kresťanské sviatky boli zároveň uznané ako štátne sviatky. 
Vo Franskej ríši bola taktiež zavedená obyčaj, podľa ktorej mohli svetské súdy vyšetrovať 
záležitosti duchovenstva iba so súhlasom biskupa. Miešané kauzy bolo možné pred ci-
vilným súdom prejednať zase len v prítomnosti biskupa. Čo sa týka vyšších cirkevných 
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ny svetských autorít zároveň bežne dochádzalo k rozsiahlym sekularizáciám 
jej majetku (najvýraznejšie snáď za Karola Martela, 717–741).194 Všetky tie-
to zásahy do vnútorných cirkevných záležitostí napokon zrodili po východ-
ných vzoroch mienku, že franský kráľ disponuje mocou od Boha, určenou na 
stráženie jednoty Cirkvi, pravovernosti kresťanskej viery a jej ďalšieho šírenia 
(gesta Dei per Francos).195 

Čo sa týka pomeru Cirkvi a štátu na kresťanskom Západe, štát prevažoval 
nad Cirkvou, keďže tá potrebovala jeho donucovaciu moc, aby mohla usku-
točňovať svoje poslanie. I z toho dôvodu podporovala ústrednú kráľovskú 
vládu proti odstredivým tendenciám partikulárnych svetských vládcov. Práve 
v tomto období tak začala byť presadzovaná úzka spolupráca medzi oboma 
inštitúciami, ktorá viedla k zbližovaniu duchovného a svetského a bola cha-
rakteristickou pre obdobie celého raného stredoveku. V istom zmysle tak mô-
žeme hovoriť o klerikalizácii štátu a sekularizácii Cirkvi.196 Napriek uvedenej 
zásadnej nadradenosti štátu nad Cirkvou, však v tomto období do popredia 
zároveň stále viac vystupovala prevaha Cirkvi nad štátom v oblastiach kultúr-
neho života, čo ju do budúcna predurčovalo k nastoľovaniu smerov ďalšieho 
vývoja.197 Z pohľadu rozvíjajúceho sa nového spoločenského zriadenia sa už 

predstavených, podľa východnej praxe bolo prijaté, že biskupa môže súdiť iba provinciálna 
synoda (privilegium, respektíve praescriptio fori). Cirkevné súdy v tomto období ale na 
rozdiel od Východu rozhodovali zásadne len cirkevnoprávne prípady, nie civilné. Porov. 
KADLEC, Jaroslav: Církevní dějiny. II. Raný středověk. 3. přepracované vydání. Praha: Čes-
ká katolická Charita, 1983, s. 18–19.

 194 Porov. BEDNAŘÍKOVÁ, J.: Stěhování národů, s. 235.
 195 Porov. KUMOR, B.: Cirkevné dejiny 2. Raný kresťanský stredovek, s. 15. I keď franský kráľ 

urobil zo seba skutočného pána „svojej“ cirkvi, napriek tomu sa môžeme odôvodnene 
domnievať, že postavenie cirkvi vo Franskej ríši bolo silnejšie než na Východe, kde bola 
cirkev v podstate len bábkou v rukách byzantských cisárov. Ak by sme mali vyzdvihnúť 
rozdiely medzi oboma cézaropapizmami, hlavný rozdiel spočíval v skutočnosti, že výcho-
dorímsky cisár nariaďoval zákony aj vo veciach viery. Merovejovskí panovníci sa naproti 
tomu zásadne nemiešali do vieroučných záležitostí Cirkvi a rovnako tiež nepristupovali 
k formulovaniu dogiem. Obdobne závery franských cirkevných snemov bez kráľovského 
potvrdenia platili iba ako cirkevné zákony a zásadne boli vyhlasované len kompetentnou 
cirkevnou autoritou. Prípadná aprobácia koncilových záverov kráľom im ale, samozrej-
me, priznávala moc štátnych zákonov a zaručovala pomoc „svetského ramena“ (brachium 
 saeculare). Z hľadiska všeobecnej Cirkvi bol rímsky biskup poddaným východorímskeho 
cisára, ktorým bol navyše po voľbe potvrdzovaný v úrade (až do roku 731), avšak voči 
merovejovským kráľom poddaným nikdy nebol. Porov. BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva 
církevního I, s. 130 a ŠPIRKO, Jozef: Cirkevné dejiny II. Turčiansky Svätý Martin: Neografia, 
1943, s. 251 a 266.

 196 Porov. DOLINSKÝ, Juraj: Dejiny Cirkvi. Druhý diel. Stredovek. Bratislava: Dobrá kniha, 
1997, s. 5.

 197 Porov. ŠPIRKO, J.: Cirkevné dejiny II, s. 197.
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v neskorej Rímskej ríši postupne vytvárali základy pre systém naturálneho 
hospodárstva, na ktorom sa rozvíjal európsky život raného stredoveku. Naj-
mä v súvislosti s úpadkom hospodárstva a postupujúcou rustikalizáciou sa 
ťažisko života i moci na Západe postupne prenášalo z miest na vidiecke sídla 
kráľov a šľachticov. Predovšetkým tieto procesy viedli k celkovej decentrali-
zácii ústrednej vlády v Európe a vzniku spoločenskej štruktúry, známej ako 
„feudálny systém“.198 

Napriek tomu, že už za Merovejovskej dynastie možno pozorovať isté po-
kusy Cirkvi o oslobodenie sa od štátnych zásahov do jej vnútorných záležitos-
tí, napokon musela prispôsobiť svoje štruktúry právnym špecifi kám germán-
skych národov, a to najmä ich agrárnej a feudálnej organizácii.199 V súvislosti 
s rozvojom veľkostatkov, ktoré sa navonok hospodársky i právne uzatvárali, 
a cézaropapistického systému tak bolo možné na kresťanskom Západe pozo-
rovať viaceré germánske vplyvy na cirkevnú organizáciu, čo sa prejavilo pre-
dovšetkým vo vzniku inštitútu súkromných (vlastníckych) kostolov (ecclesiae 
propriae, Eigenkirchen). Tento systém sa rozvinul spočiatku u germánskych 

 198 Ten bol vystavaný prioritne na princípe prerozdeľovania pôdy kráľom, ako dominantným 
vlastníkom pôdy (patrimonium, alód), na doživotné (precarium, beneficium), respektíve 
dedičné užívanie (emphyteusis, proprium, proprietas) svojim vazalom (vassi dominici), za 
záväzky v podobe dávok v peniazoch, povinných prácach, najmä však za sľub bojovať za 
jeho záujmy v prípade vojny. Porov. ŘÍČAN, R. – MOLNÁR, A.: Dvanáct století církevních 
dějin, s. 214. Nedá sa ale povedať, že by uvedené zväzky, ktoré pútali kráľovských vazalov 
ku kráľovi boli tak pevné, aby z nich urobili len poslušných a verných sluhov. Postupom 
času preto partikulárne autority upevňovali svoje pozície a získali tiež istý podiel na verej-
nej moci a správe. Porov. RAPP, Francis: Svatá říše římská národa německého. Od Oty Veli-
kého po Karla V. Praha – Litomyšl: Paseka, 2007, s. 14. Kráľovskí vazali potom prenajímali 
pôdu ďalej nižšie postaveným osobám, ktoré ju obhospodarovali, platili za ňu nájom a bo-
jovali zase v ich vojenských oddieloch. Táto sústava zahŕňala i kráľa, ktorého jediným pá-
nom bol Boh, ale i cirkevných hodnostárov (najmä biskupov a opátov). Aj tí sa tak stávali 
ako držitelia veľkostatkov vazalmi panovníka a zároveň disponovali vlastnými subvazalmi. 
Preto sa od nich, okrem iného, očakávalo, že budú vydržiavať vojsko na pomoc kráľovi, na 
čele ktorého budú v prípade vojny stáť. Porov. BLAHO, Peter: Držba v predsocialistickom 
a socialistickom práve. Rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie v súčasnosti. Rukopis 
habilitačnej práce. Bratislava, 1980, s. 99. V prospech feudalizácie celej spoločnosti sa me-
nilo i postavenie otrokov, z ktorých sa stávali poddaní, stojaci vo feudálnej spoločnosti na 
najnižšom hierarchickom stupni. V samotnej Franskej ríši sa feudálny systém všeobecne 
presadil najneskôr v priebehu 6. storočia, pričom od 7. storočia začali vznikať stavy – du-
chovná a svetská aristokracia, ktoré začali riadiť štát. Kým vidiecke panstvá sa stávali do-
ménou veľmožov a centrom života i štátnej správy, v mestách poväčšine sídlili biskupi, 
ktorí v nich disponovali prakticky všetkou mocou. Porov. BEDNAŘÍKOVÁ, J.: Stěhování 
národů, s. 109.

 199 Porov. WIEL, C. Van de: History of Canon Law. Louvain: Peeters Press, 1991, s. 77.
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národov tak ariánskych, ako aj katolíckych, a neskôr tiež u Slovanov.200 Jeho 
základy však možno nájsť už v období neskorej rímskej vlády, a to najmä v zá-
konodarstve byzantského cisára Justiniána I. (Iustinianus, 527–565).201 K dô-
slednému presadeniu tohto inštitútu ale došlo až v súvislosti s budovaním 
farského zriadenia na Západe, pričom partikulárne cirkevné právo ho ofi ciál-
ne akceptovalo v kánonoch Orleánskej synody z roku 541. Praktické dôvody 
pre jeho uplatňovanie možno zase nájsť v zriaďovaní nových kostolov, ktoré 
boli popri biskupoch zakladané aj laickými jednotlivcami a rodinami, povin-
nými potom materiálnou starostlivosťou o ne. V dôsledku toho však vlastník 
pozemku získal pod vplyvom germánskeho práva súkromné vlastnícke prá-
vo nielen k samotnému kostolu, ale tiež k oltáru a jeho príslušenstvu, vrátane 
darov a rôznych poplatkov v jeho prospech.202 

Inštitút súkromných kostolov sa všeobecne presadil preukázateľne najne-
skôr od 7. storočia v celej Franskej ríši, a neskôr sa v miernejšej forme rozší-

 200 Porov. DOLINSKÝ, J.: Dejiny Cirkvi. Prvý diel. Kresťanský starovek, s. 160 a 244–245.
 201 Ten pritom vychádzal zo zaužívanej rímskoprávnej zásady superficies solo cedit a v nadväz-

nosti na nariadenia cisára Leva I. (457–474) vydal viacero zákonov priznávajúcich zakla-
dateľom chrámov, ktoré postavili, viaceré oprávnenia, vrátane práva navrhnúť biskupovi 
duchovného pre príslušný kostol. Porov. BUŠEK, Vratislav: Učebnice dějin práva církevní-
ho. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1929, s. 72.

 202 V dôsledku takto chápaného vlastníctva mohol zakladateľ s kostolom voľne disponovať, 
nevylučujúc ani jeho predaj, darovanie či odkázanie ako dedičstva. Kým v kostoloch za-
ložených biskupom uvádzal kňazov do úradu biskup na základe slobodnej úvahy (collatio 
libera), duchovných pre súkromné kostoly ustanovovali laickí vlastníci (obyčajne na zá-
klade nájomnej zmluvy či prekária), bez spolupráce s biskupom a obyčajne tiež za peniaze 
a ľuďmi, ktorí nestáli na výške svojho povolania. Vzhľadom na celkovú situáciu museli 
biskupi uvedený stav akceptovať a konať umiernene. Z toho dôvodu od vlastníka kostola 
požadovali aspoň to, aby bez ich súhlasu neuvádzal do úradu cudzích alebo potulných 
kňazov. Porov. KADLEC, J.: Církevní dějiny. II. Raný středověk, s. 17. Od duchovenstva, 
pracujúceho v takýchto kostoloch, sa požadovala osobná služba potvrdzovaná lénnou prí-
sahou. V prípade smrti navyše bežne dochádzalo k zaberaniu ich majetku, konkrétne časti 
pozostalosti po zomrelom klerikovi, pričom toto právo bolo označované ako „spoliačné“ 
(ius spolii, ius exuviarum, Rips-Raps-Recht), čo napokon naznačuje etymologické pozadie 
pomenovania predmetného inštitútu ako exceptio spolii, teda „spoliačná námietka“. Porov. 
GROSS, Karl: Lehrbuch des katolischen Kirchenrechts mit besonderer Berücksichtigung der 
partikulären gestaltung desselben in Österreich. Wien: Manzsche k. u. k. Hof-Verlags - und 
Universitäts-Buchhandlung, 1911, s. 409. Podobná bola situácia aj v prípade kláštorov, kde 
sa ich laickí zakladatelia (seniori) často stávali ich predstavenými, teda opátmi (abbacomi-
tes), poprípade ich prenechávali za odplatu iným. Názor, že vlastník má voľnú ruku pre za-
opatrenie kostola ním zriadeného, napokon viedol i k rôznym ďalším excesom. Dosadený 
kňaz tak často žil v úplnej závislosti od zemepána (dominus terrae), jeho príjmy boli pod 
existenčným minimom a jeho vzdelanie a kvalifikácia poväčšine ustupovali praktickým 
ohľadom. Porov. DOLINSKÝ, J.: Dejiny Cirkvi. Prvý diel. Kresťanský starovek, s. 244–245.
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ril aj na územie Itálie, Hispánie, Nemecka, Anglicka a do slovanských kra-
jín. V 8. a 9. storočí bol napokon počet panských farností nepomerne väčší 
ako farností riadnych (biskupských).203 Postupne sa tak zrodil pre Cirkev za-
ťažujúci a otrocký systém, ktorý bol v prísnom rozpore so starokresťanskými 
zvykmi, na základe ktorých patrila správa kostola do rúk biskupa a pri ňom 
pracujúceho duchovenstva.204 Práve inštitút vlastníckych kostolov silne de-
formoval vnútornú cirkevnú organizáciu, utvrdzoval zemský charakter cirkvi 
a ešte viac ju pripútaval k záujmom vládnucej triedy, a to hospodársky i soci-
álne.205 V dôsledku jeho uplatňovania navyše došlo k zmene koncepčného po-
nímania cirkevného úradu, na základe čoho sa tento systém neskôr stal hlav-
ným prameňom laickej investitúry. Z hľadiska ďalšieho vývoja možno uviesť, 
že z inštitútu súkromných kostolov vzniklo benefi ciátne zriadenie, neskôr na-
hradené patronátnym právom, z ktorého vychádza aj kánonickým právom 
dodnes uznávané právo prezentácie (ius praesentandi).206 Cirkevná organi-
zácia franského typu sa napokon stala smerodajnou pre celý kresťanský Zá-
pad a práve v nej možno nájsť i dôvody pre neskoršiu potrebu konštituovania 
predmetnej procesnej exceptio spolii. 

V náboženskej politike merovejovských panovníkov pokračoval aj prvý 
západný cisár od čias Romula Augustula (475–476), Karol Veľký (Carolus 
Magnus, Charlemagne, 768/800–814). Ten rozvinul vo vzťahu k partikulár-
nej franskej cirkvi zaužívaný systém západného cézaropapizmu do vrchol-
ných rozmerov.207 Napriek tomu, že sa franskú cirkev snažil zreformovať na 
báze rímskeho centralizmu a prísnej rímskej ortodoxie (pravovernosti), pá-
pežovi v skutočnosti pripúšťal len vieroučný vplyv a rímsky centralizmus by 
vo vedení „svojej“ cirkvi nikdy nestrpel.208 Ako jej úradný ochranca (advoca-
tus ecclesiae) si pritom robil nároky na jej riadenie nielen vo vonkajších, ale 
i vnútorných záležitostiach. Karol Veľký tak vydával ríšske zákony na obnovu 
cirkevného života a jeho kráľovskí poslovia (missi dominici, missi regis) trvale 
dozerali nielen na štátny, ale i cirkevný život.209 Sám taktiež zvolával plenár-
ne (národné) synody, ktoré predstavovali často ríšske snemy (concilia  mixta) 
a ich závery boli vyhlasované ako štátne zákony, najčastejšie kráľovské ale-

 203 Porov. ŠPIRKO, J.: Cirkevné dejiny II, s. 292.
 204 Porov. KUMOR, B.: Cirkevné dejiny 2. Raný kresťanský stredovek, s. 22 a 189.
 205 Porov. ŘÍČAN, R. – MOLNÁR, A.: Dvanáct století církevních dějin, s. 207.
 206 Porov. cann. 1448–1471 CIC 1917 a 4, 158–164 a 1272 CIC 1983.
 207 Porov. BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva církevního I, s. 137.
 208 Porov. FRÖHLICH, R.: Dva tisíce let dějin církve, s. 79.
 209 Porov. KADLEC, J.: Církevní dějiny. II. Raný středověk, s. 65.
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bo cisárske kapitulárie (capitula, capitularia).210 Na pozadí naznačeného vý-
voja vznikla v tomto období podľa viacerých bádateľov vo Franskej ríši na-
miesto biskupskej kolegiality „kolegialita ríšska“, ktorá bola viazaná výlučne 
na  kráľa. 

I keď biskupi a opáti spravovali svoje úrady i majetok do čias vlády Karola 
Veľkého v súlade s normami tradičného rímskeho práva a udržiavali si tak re-
latívnu nezávislosť, od čias jeho panovania menoval všetkých prelátov takmer 
výhradne kráľ.211 Podobne ako merovejovskí panovníci, aj on navyše nakla-
dal s cirkevnými majetkami podľa svojej vôle, rovnako ako s majetkami krá-
ľovskými. Práve tu opätovne vystupujú do popredia dôvody, kvôli ktorým sa 
museli duchovní začať brániť proti uvedeným zlám a prečo napokon pristúpili 
k zostaveniu nového držobného prostriedku exceptio spolii, ktorého postulá-
ty boli v tom čase aktuálne maximálne ako súčasť niektorých starších parti-
kulárnych právnych obyčají.212 Karol Veľký navyše urobil z najvyšších cirkev-
ných prelátov duchovných veľmožov so statusom grófov, poverujúc ich bežne 
štátnymi úlohami. Najmä franskí biskupi tak zabezpečovali v oblastiach fran-
skej správy dôležité funkcie a na starosti mali rôzne organizačné, administra-
tívne, hospodárske a sociálne úlohy.213 Predovšetkým z tohto dôvodu zača-
lo byť vyššie duchovenstvo považované prakticky za duchovných úradníkov 
štátu. Pre ďalší vývoj bolo taktiež podstatné, že po úspešnom dokončení cel-
kovej reorganizácie metropolitných sídiel franský kráľ v roku 789 prostred-
níctvom Admonitio generalis výslovne nariadil podriadenie biskupov metro-
politom.214 
 210 Porov. RAPP, F.: Svatá říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V., s. 13; 

DOLINSKÝ, J.: Dejiny Cirkvi. Druhý diel. Stredovek, s. 17 a 97 a KUMOR, B.: Cirkevné 
dejiny 2. Raný kresťanský stredovek, s. 187.

 211 Bližšie k tejto problematike pozri SCHATZ, Klaus: Dějiny papežského primátu. Brno: Cen-
trum pro studium demokracie a kultury, 2001, s. 77 a MOORE, Michael Edward: A Sacred 
Kingdom. Bishops and the Rise of Frankish Kingship, 300-850. Washington: The Catholic 
University of America Press, 2011, s. 286n.

 212 Porov. RUFFINI, Francesco: L’ actio spolii – studio storico-giuridico. Torino: Fratelli Bocca, 
1889, s. 113 a 160–161.

 213 Porov. BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva církevního, s. 62. Z nich by sme mohli uviesť predo-
všetkým overovanie a vystavovanie verejných listín, archívnictvo a súdnictvo (synodálne 
súdy, známe ako „sendy“), a to nielen v cirkevných, ale stále viac aj vo svetských kauzách 
(najmä v občianskych, majetkových a manželských). Okrem výkonu týchto funkcií im Ka-
rol Veľký zároveň uložil povinnosť zúčastňovať sa vojenských výprav a sprevádzať ho na 
jeho cestách. Franskí biskupi si preto postupom času nielenže zvykli na prijímanie štát-
nych pokynov, ale i pri plnení náboženských úloh sa stále viac spoliehali na podporu štátu. 
Porov. KADLEC, J.: Církevní dějiny. II. Raný středověk, s. 53 a 62 a ŠPIRKO, J.: Cirkevné 
dejiny II, s. 293.

 214 Porov. FRÖHLICH, R.: Dva tisíce let dějin církve, s. 80.
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O materiálne zabezpečenie metropol a diecéz a zároveň isté odškodnenie 
Cirkvi za ním a jeho predchodcami vykonané sekularizácie cirkevného ma-
jetku sa Karol Veľký postaral bohatými darmi a povinne vyberanými desiat-
kami (pars decima), respektíve deviatkami (pars nona).215 Kontrolu štátu nad 
cirkevným majetkom však na druhej strane zabezpečil prostredníctvom do-
hľadu svetského úradníka, známeho ako „fojt“ (Vogt, advocatus), ktorý mal 
na starosti nielen dozor nad plnením povinností cirkevných poddaných voči 
kráľovi, ale ako jediný zároveň mohol majetok cirkvi zastupovať pred súdom, 
respektíve inou verejnou autoritou.216 Najmä z týchto opatrení je zrejmé, že 
Karol Veľký vnímal cirkevný majetok predovšetkým ako majetok štátu.217 Na 
druhej strane však súkromné kostoly podriadil biskupom, ktorým museli od 
toho času ich zakladatelia prezentovať navrhovaných kandidátov na uprázd-
nené miesta (r. 779). V roku 794 navyše kňazom zakázal akékoľvek samovoľ-
né zmeny benefícií bez biskupského súhlasu.218 I z toho dôvodu možno na 
základe už uvedených skutočností konštatovať, že Karol Veľký cirkvi nielen 
slúžil, ale bol aj jej pánom. I keď si však vo viacerých ohľadoch osvojil spôsob 
vystupovania a konania podobný byzantskému cisárovi (imperatori similis), 
ani v jeho prípade nemôžeme hovoriť o klasickom cézaropapizme na spôsob 
kresťanského Východu.219 Keďže však jednou z najsilnejších zbraní nového 
štátu bolo náboženstvo, i jeho nástupcovia na franskom tróne chápali svoje 
postavenie rovnako nábožensko-politicky, a tak ho aj presadzovali a budo-
vali.220 
 215 Táto povinnosť vyplývala z viacerých ustanovení Starého Zákona, avšak za čias prvotnej 

Cirkvi sa všeobecne nepresadila. Porov. Lv 27, 30–33; Nm 18, 26–30; 24, 31; Dt 12, 6; 14, 
22–27; Mt 10, 10; 1Kor 9, 14; 16, 1–2 a Did. 13.

 216 Uvedený advokát potom zastupoval cirkevné inštitúcie navonok, vykonávajúc pred súdom 
všetky procesné úkony (vrátane prípadného súboja) a voči feudálnym poddaným i súd-
nu právomoc. Podľa germánskoprávnych princípov totiž klerici nemohli predstúpiť pred 
svetský súd, pretože im bolo zakázané nosenie zbraní. Samotné advokátstvo sa stalo od 
9. storočia dedičným a nie je prekvapujúce, že sa nachádzalo predovšetkým v rukách šľach-
ty. Porov. HENNER, Kamil: Základy práva kanonického. Část druhá. Právo platné. Sešit 
první a druhý. Praha: Všehrd, 1927, s. 171 a HOBZA, Antonín – TUREČEK, Josef: Úvod 
do církevního práva. Praha: Všehrd, 1936, s. 141.

 217 Porov. KADLEC, J.: Církevní dějiny. II. Raný středověk, s. 70.
 218 Porov. KUMOR, B.: Cirkevné dejiny 2. Raný kresťanský stredovek, s. 84.
 219 Porov. RAPP, F.: Svatá říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V., s. 24 

a DOLINSKÝ, J.: Dejiny Cirkvi. Druhý diel. Stredovek, s. 99.
 220 Pôsobenie Karola Veľkého v cirkevnej oblasti totiž najčastejšie smerovalo k uzdraveniu 

cirkevného života a do rýdzo vieroučných záležitostí Cirkvi zásadne nezasahoval (s istou 
výnimkou týkajúcou sa adopcianizmu, úcty k obrazom a Filioque). Obmedzil sa teda na jej 
ovládanie po stránke vnútornej organizácie a potvrdzovanie koncilových uznesení, ktoré 
sa takýmto spôsobom stávali štátnymi zákonmi. Čo sa týka jeho vzťahu ku všeobecnej 
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V úspechoch Karola Veľkého spočiatku pokračoval jeho syn, od roku 813 
spolucisár a napokon i jediný právoplatný nástupca, cisár Ľudovít I. Pobož-
ný (Ludovicus Pius, Louis le Débonnaire, 813/814–840), ktorému sa podarilo 
zveľadiť Ríšu, a to či už z hľadiska územného rozsahu alebo kultúry. Aj z toho 
dôvodu niektorí historici zastávajú názor, že za jeho panovania bola Franská 
ríša ešte silnejšou mocnosťou, než za vlády jeho predchodcu.221 V skutočnos-
ti však išlo len o pár svetlých okamihov a celkový vývoj bol v karolínskom 
cisárstve nasmerovaný k úpadku. Po rozdelení cisárstva na základe dohody 
uzavretej v roku 843 vo Verdune (Viridunum, Wirten) sa už karlovské cisár-
stvo nepodarilo obnoviť do pôvodného rozsahu, pričom ťažisko moci sa pre-
sunulo na partikulárne svetské aurority správajúce sa voči Cirkvi v duchu po 
stáročia uplatňovaného západného cézaropapizmu. Z náboženského hľadiska 
však mal cisár Ľudovít I. Pobožný na franskú cirkev blahodarný vplyv, čo sa 
prejavilo najmä v zmene úpravy systému súkromných kostolov na benefi ciát-
ne zriadenie. K tejto transformácii došlo najmä na základe kapitulárie z roku 
819 (Capitulare ecclesiasticum) o ochrane duchovných pôsobiacich v súkrom-
ných kostoloch, ktorá bola vydaná v nadväznosti na predchádzajúcu norma-
tívu Karola Veľkého. V súlade s novým zriadením, neskôr aprobovaným aj 
Cirkvou (v roku 826 pápež Eugen II, 824–827; a v roku 853 pápež Lev IV., 
847–855), bolo biskupovi priznané právo spolupôsobiť pri dosadzovaní a zo-
sadzovaní klerika, pričom ako riadny predstaviteľ diecézy disponoval i prá-
vom vizitácie a dohľadu voči všetkým farnostiam.222 

Cirkvi, napriek tomu, že bežne menoval franských biskupov, svoj vplyv na pápežskú voľbu 
neuplatnil. Porov. BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva církevního I, s. 137.

 221 Porov. FRANZEN, A.: Malé dějiny církve, s. 126.
 222 Porov. KADLEC, J.: Církevní dějiny. II. Raný středověk, s. 64. Samotný beneficiátny systém 

spočíval predovšetkým na princípe vyhradenia istej najmenšej výmery kostolných pozem-
kov (dos, mansus ecclesiasticus), ktoré boli oslobodené od daní a akýchkoľvek feudálnych 
poplatkov, v prospech duchovného. Tie mali slúžiť výlučne na jeho obživu, za čo bol po-
vinný k riadnemu výkonu duchovnej služby v súlade s normami cirkevného práva. Ak 
zemepán udelil klerikovi k užívaniu viac než nariadenú minimálnu výmeru, vo vzťahu 
k ostatnému pozemku vstupoval voči pánovi do lénneho pomeru a zaväzoval sa k urči-
tým dávkam a službám. Reciprocita tejto kapitulárie voči vlastníkom súkromných kostolov 
spočívala najmä v skutočnosti, že priznala ich kostolom právo výberu desiatkov, ktorým 
do toho času disponovali len kostoly staršie. Porov. FRANZEN, A.: Malé dějiny církve, 
s. 126–127. I keď bolo beneficiátne zriadenie, podobne ako to bolo v prípade inštitútu 
súkromných kostolov, poväčšine praktizované s úplnou ľubovôľou (na čo neskôr poukázal 
predovšetkým pápež Mikuláš I., 858–867), výsledky Ľudovítovho zákonodarstva sa pozi-
tívne prejavili vo viacerých oblastiach duchovného i cirkevného života Franskej ríše. Aj 
vďaka presadenému beneficiátnemu zriadeniu navyše došlo k zdôrazneniu ústredného 
postavenia vyšších duchovných pastierov, ktoré bolo predtým silne obmedzované partiku-
lárnymi svetskými autoritami. Najmä na pozadí uvedených procesov začali najneskôr od 
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4.2.2  Cirkevné majetkové právo
Z hľadiska ďalšieho výkladu je potrebné bližšie defi novať pojem cirkevného 
majetku a porovnať jeho koncepciu v období staroveku, ktorá bola defi nova-
ná predovšetkým na základe premís rímskeho práva a kresťanských náhľadov 
s koncepciou ranofeudálnou. Ako je známe, Katolícka cirkev nedisponovala 
ako collegium illicitum počas prvých troch storočí majetkovoprávnou spôso-
bilosťou. Už v ranom cirkevnom práve však zároveň platilo, že na rozdiel od 
rímskoprávnej koncepcie vlastníctva, ako neobmedzeného panstva nad ve-
cou, u Cirkvi od začiatku do popredia vystupovala najmä jeho sociálna funk-
cia. Cirkevný majetok, ktorým v tom čase disponovala fakticky, respektíve 
bol krytý prostredníctvom rímskym právom uznaných spolkov slabších (col-
legia tenuiorum) a pohrebných bratstiev (collegia funeraticia), bol preto urče-
ný nielen k jej vlastnému úžitku, ale predovšetkým k celkovému prospechu 
veriacich.223 K jeho zväčšovaniu začalo celkom prirodzene dochádzať najmä 
po priznaní korporačnej slobody Cirkvi prostredníctvom Milánskeho ediktu 
(Edictum Mediolanense, r. 313), na základe ktorého jej boli vrátené i predtým 
odňaté nehnuteľné a hnuteľné veci.224 V roku 321 navyše nadobudla pasívnu 
dedičskú spôsobilosť (testamenti factio passiva) a vďaka veľkým darom a od-
kazom (mortis causa) veriacich stále bohatla.225 K tomu prispeli i neskoršie 
konfi škácie majetku pohanského kultu zo strany rímskeho štátu a jeho pri-
znávanie kresťanským spolkom. 

K naznačeným procesom začalo vo veľkom dochádzať najmä po roku 380, 
keď sa kresťanstvo v ortodoxnej forme stalo jediným dovoleným nábožen-
stvom, pričom všetky ostatné kulty boli zakázané. Štát pritom zásadne po-
nímal každú partikulárnu cirkev, teda obec na čele s biskupom, ako verejno-
právnu korporáciu (corpus Christianorum).226 Po presadení sa monarchického 
episkopátu a potlačení účasti laikov na správe cirkví sa po vzore predchá-
dzajúceho fungovania pohanských náboženských spolkov napokon vytvoril 
pojem verejnoprávneho ústavu a cirkevný majetok bol viazaný na jednotli-

9. storočia cirkevné úrady splývať s určitými hmotnými dobrami (majetok a dôchodky), od 
toho času označovanými ako „trvalé benefíciá“ (obročia, prebendy), ktoré nemali základ 
v prekáriách, ale boli nastálo spojené s úradom (datur propter officium). Porov. BUŠEK, V.: 
Učebnice dějin práva církevního I, s. 141–143.

 223 Porov. BUŠEK, Vratislav: Učebnice dějin práva církevního II. Praha: Všehrd, 1946, s. 34.
 224 Porov. BEDOUELLE, Guy: História Cirkvi. Prešov: Petra, 2005, s. 51.
 225 Porov. Cod. Theod. 16.2.4.
 226 Porov. BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva církevního, s. 72.
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vé cirkevné obce.227 Po dobudovaní diecéznej štruktúry sa zase zaužívalo, že 
vlastníkom všetkého diecézneho majetku bol katedrálny kostol, pričom prá-
vom jeho správy disponoval príslušný diecézny biskup. Ten zostával správ-
com všetkého diecézneho majetku, a to aj vo vzťahu k statkom nachádzajú-
cim sa na vidieku, ktoré náležali osobitným právnickým osobám (diecéza, 
kláštor, vidiecke farské kostoly a pod.).228 Táto situácia napokon na Západe 
pretrvala až do zániku Západorímskej ríše (r. 476). 

Aj v ranom stredoveku sa v duchu na Západe uznanej zásady, podľa kto-
rej Cirkev žila rímskym právom (Ecclesia vivit iure Romano), Katolíckej cirkvi 
spočiatku darilo udržať koncepciu majetkovoprávnej spôsobilosti jednot-
livých cirkevných ústavov.229 K jej celkovému narušeniu došlo až na poza-
dí rozvoja už spomínaného systému súkromných kostolov, ktorý bol neskôr 
zmenený na benefi ciátne zriadenie. Majetkom zvereným týmto kostolom 
ich zakladateľmi totiž nedisponoval biskup, ale podľa zaužívaných zvyklos-
tí priamo zakladateľ. Práve v tomto zriadení tak nachádzame hlavné dôvo-
dy, prečo sa na kresťanskom Západe po páde Západorímskej ríše nepresadili 
do toho času všeobecne akceptované cirkevnoprávne koncepcie ponímania 
cirkevného majetku, ktoré by boli reálne schopné právne eliminovať hrozby 
 227 Majetok sa nachádzal pod správou biskupa, respektíve biskupského delegáta (administra-

tor, curator) a viazaný mohol byť výlučne na humanitárne a náboženské ciele. Postupom 
času však začal byť právne ponímaný ako samostatný substrát (corpus) s vlastnou právnou 
subjektivitou. Rímske právo spočiatku poznalo len nadácie (universitas rerum) v nevyvi-
nutej podobe tzv. piae causae alebo pia corpora, ktoré vo veľkom vznikali práve za panova-
nia kresťanských cisárov. Porov. KINCL, Jaromír – URFUS, Valentin – SKŘEJPEK, Michal: 
Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 82 a Du PLESSIS, Paul: Roman Law. 4th edition. 
Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 86. Takýmto spôsobom boli právne kvalifikované 
najmä nemocnice (νοσοκομεία), sirotince (ορφανοτροφεία), chudobince (πτοχοτροφεία), 
útulky pre pocestných (ξενοδοχεία), ale i kostoly (ecclesiae) a kláštory (monasteria), ktoré 
obdobne predstavovali osobitné právnické osoby podriadené cirkevnému dozoru. Tieto 
boli bežne zriaďované spísaním nadačnej listiny, v ktorej bol ustanovený ich účel, forma 
správy a spôsob užívania majetku. Porov. ŘÍČAN, R. – MOLNÁR, A.: Dvanáct století 
církevních dějin, s. 180 a KASER, Max: Das Römische Privatrecht. Zweiter Abschnitt. Die 
Nachklassischen Entwicklungen. Zweite, neubearbeitete Auflage mi Nachträgen zum Ersten 
Abschnitt. München: C. H. Beck‘sche Verlagsbuchhandlung, 1975, s. 151n.

 228 Porov. BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva církevního, s. 72.
 229 Uvedenú zásadu explicitne vyjadrila aj franská zbierka Lex Ribuaria (Ripuaria) z rokov 

633 až 634, ktorá výslovne uznala právo rímskych občanov žiť podľa tradičného rímskeho 
práva. V tomto prípade išlo o praktické vyústenie princípu právnej personality, ktorý bol 
na základe ustanovení kmeňových obyčajových práv zásadne akceptovaný a uplatňova-
ný v germánskych štátoch na Západe. Jedine kráľovské zákony prekonávali diferenciáciu 
kmeňových práv, keďže platili na celom území ovládanom panovníkom a predstavovali tak 
jeden z najdôležitejších zjednocujúcich a štátotvorných faktorov v zemi. Porov. RAPP, F.: 
Svatá říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V., s. 14.
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jeho ovládnutia laickým prvkom.230 Keďže na pozadí zväčšujúcej sa závislos-
ti na súkromných vlastníkoch strácali cirkevné ústavy ako vlastníci cirkevné-
ho majetku samostatnosť, jeho nositeľom sa stávala nesamostatná základina. 
Ako už bolo spomenuté, súkromné kostoly navyše celkom bežne podliehali 
scudzovaniu, darovaniu a deleniu a nachádzali sa takmer výlučne pod nadvlá-
dou veľkostatkárov, ktorí ich poväčšine považovali len za dobrý prostriedok 
k zárobku. Situáciu zhoršovala tiež skutočnosť, že i slobodný klérus, ktorý ne-
podliehal závislosti na svetskej moci sa kvôli získaniu majetkov od svetských 
pánov sám bežne ponúkal pod ich ochranu (commendae).231 

Aj keď k istému zlepšeniu pomerov došlo za panovania prvých Karlov-
cov, predovšetkým Karola Veľkého a Ľudovíta I. Pobožného, ktorým sa po-
darilo presadiť namiesto zriadenia súkromných kostolov benefi ciátne zria-
denie, po úpadku karlovskej Ríše sa situácia opätovne zhoršila. Ako už bolo 
spomenuté, v dôsledku postulátov benefi ciátneho zriadenia sa zároveň zača-
lo rozlišovať medzi dotálnym (slobodným) cirkevným majetkom, určeným 
pre výživu duchovného, na ktoré mal nárok za riadne plnenie duchovných 
služieb, a benefi ciátnym majetkom prepožičaným klerikovi zemepánom do 
léna.232 Aj keď benefi ciátne zriadenie predstavovalo oproti súkromným kos-
tolom isté zlepšenie, ani uvedená diferenciácia napokon neprispela k lepšej 
ochrane cirkevných statkov pred zásahmi svetských pánov. I z toho dôvodu 
zlé pomery pretrvávali ďalej a zo strany svetských feudálov bežne dochádzalo 
nielen k rozsiahlemu svojvoľnému zaberaniu cirkevného majetku, ale i ma-
jetku duchovných. Decentralizácia cirkevnej správy sa ešte viac prehĺbila na 
základe priznania práva vyberania desiatkov súkromným vlastníkom kosto-
lov, k čomu došlo v roku 819 na základe spomenutej kapitulárie Ľudovíta I. 
Pobožného.233 Toto nariadenie totiž v skutočnosti ohrozilo vybavovanie kul-
tových potrieb kostolom, na základe čoho sa v 10. storočí vytvoril zvyk vytvá-
rania osobitného fabričného majetku (fabrica ecclesiae) určeného na hmotné 
zabezpečenie kostola.234 K zhoršeniu celkovej situácie prispievali aj pertinen-

 230 Napriek tomu sa zo strany Cirkvi objavovali viaceré snahy o vyriešenie týchto kontroverzií 
najmä prostredníctvom prehlásení, podľa ktorých bol cirkevný majetok deklarovaný ako 
nescudziteľný (r. 470; neskôr vo Franskej ríši misionár Bonifác, † 755). Porov. BUŠEK, V.: 
Učebnice dějin práva církevního II, s. 60.

 231 Porov. BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva církevního, s. 73 a DOLINSKÝ, J.: Dejiny Cirkvi. 
Druhý diel. Stredovek, s. 99.

 232 Porov. KUMOR, B.: Cirkevné dejiny 2. Raný kresťanský stredovek, s. 87.
 233 KADLEC, J.: Církevní dějiny. II. Raný středověk, s. 64.
 234 Už od 9. storočia sa začali decentralizačné účinky beneficiátneho zriadenia postupne pre-

javovať aj u kapitúl. Popri kapitulnom beneficiátnom majetku, z ktorého boli udeľované 
léna, sa tak v tomto období oddelilo zvláštne mensa canonicorum, ktoré bolo rozdelené 
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cie (pertinentes), na základe ktorých boli určité benefíciá osobitne prikazova-
né vládnucim benefíciám.235 Ako je teda zrejmé, v období raného stredoveku 
sa cirkevný majetok stal predmetom hospodárskeho záujmu štátu i jednotliv-
cov, ktorí zásadne popierali práva cirkevnej hierarchie slobodne ním dispo-
novať. Najmä nižšie benefíciá v tomto období slúžili prakticky výlučne k obo-
hacovaniu vládnucich vrstiev. 

4.3  Exceptio spolii 
4.3.1  Falzifi káty zo pseudo-izidorskej dielne
Tesne pred polovicou 9. storočia, ktoré je považované za jednu z najznámej-
ších a zároveň najprofánnejších epizód v stredovekom západnom cirkevnom 
práve, sa začali popri pravých dokumentoch vo veľkom množstve objavovať 
i pramene úplne, či sčasti sfalšované. Bolo to dané predovšetkým situáciou, 
ktorá v tom čase panovala vo franskej cirkvi, keďže centrum výroby tých-
to falzifi kátov historici situujú práve do dnešného severovýchodného Fran-
cúzska.236 Jedným z najosobitejších a dodnes najznámejších sfalšovaných 
prameňov cirkevného práva, ktoré sa v tomto období objavili, bola kolekcia 
kánonov, dnes známa najmä pod názvom „Pseudo-izidoriánske dekretálie“ 
(Collectio pseudo-Isidoriana).237 Jadro tejto kompilácie tvorí galská verzia His-
pánskej zbierky (Collectio Hispana), ktorá bola používaná v Cirkvi od 9. sto-
ročia. K nej boli vkusne pripojené predpisy sfalšované, vďaka čomu sa vy-
myslené nové normy v nej zdajú byť autentickejšími. Samotný autor zbierky 

medzi jej členov. Podobný proces bol zaznamenaný aj u kláštorov (mensa monachorum) 
a neskôr i vyšších prelátov (mensa episcopalis, abbatialis, respektíve praepositalis). Aj keď 
bolo takéto konanie zo strany bádateľov poväčšine kvalifikované ako výsledok chamtivosti 
kanonikov a ďalších cirkevných predstaviteľov, v skutočnosti možno dôvody preň nájsť 
i v snahách o eliminovanie možnosti voľného nakladania s predmetným majetkom vlast-
níkmi súkromných kostolov, respektíve laikmi vôbec. Porov. ŠPIRKO, J.: Cirkevné dejiny II, 
s. 297.

 235 Porov. BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva církevního II, s. 102–103.
 236 WIEL, C. Van de: History of Canon Law, s. 67. Tomu nasvedčuje najmä skutočnosť, že 

všetky rukopisy sú práve franského pôvodu, ako i stály a zvláštny ohľad na tamojšie po-
mery, formu a jazyk. Pri ich kompilovaní bolo navyše použité množstvo partikulárnych 
franských prameňov alebo takých, ktoré boli známe len vo Franskej ríši. Porov. RITTNER, 
Edward: Církevní právo katolické. Praha: Právnická jednota, 1887, s. 28.

 237 Porov. SIMSON, Bernhard von: Die Entstehung Der Pseudo-Isidorischen Fälschungen in Le 
Mans: Ein Beitrag Zur Lösung der Pseudo-Isidorischen Frage. Leipzig: Duncker & Humblot, 
1886.
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sa skrýva pod pseudonymom „Izidor Merkátor“ (Isidor Mercator),238 pričom 
toto meno je priznávané učencovi alebo skupine učencov (zrejme mníchov), 
ktorých práca ako celok sa v dielach väčšiny kánonistov zaraďuje pod spoloč-
ný pojem „falzifi káty zo pseudo-izidorskej dielne“.239 Hlavné autorstvo Pseu-
do-izidoriánskych dekretálií však môžeme s určitosťou pripísať nejakému kle-
rikovi pochádzajúcemu z Franskej ríše, ktorý žil v rokoch 847 až 852, keďže 
práve v tomto čase mala uvedená zbierka podľa väčšiny bádateľov vzniknúť. 

Už od obdobia staroveku bolo bežné, že zbierky cirkevného práva sa zo-
stavovali pridávaním nových dokumentov k starším. Falšovateľ Pseudo-izi-
doriánskej zbierky však vzal za základ svojej práce už spomínanú kompiláciu 
Hispana a vložil svoje vymyslené predpisy medzi pravý materiál. Celá osnova 
a spracovanie diela navyše svedčia o neobyčajných autorových schopnostiach. 
Falšovanie je totiž prevedené s veľkým dôvtipom, šikovnou kombináciou au-
tentického materiálu s jeho vlastnými falzifi kátmi, čím dokázal dať predpi-
som, ktoré sám vymyslel, ráz vierohodnosti a vážnosti.240 Mnohé časti zbier-
ky zase vznikli vhodným zlúčením úryvkov z rôznych prameňov. Falšovatelia 
teda len jednoducho nekopírovali materiál, ale vkusne ho prispôsobovali do 
pre nich priaznivých súvislostí. Pseudo-Izidor okrem toho nie raz podal ná-
zor nejakého súkromného spisovateľa ako pápežské nariadenie a bežne kládol 

 238 Presný autor zbierky zostáva i po všetkých bádaniach naďalej neznámy, keďže rovnako ako 
podstatná časť jeho diela, aj jeho meno je vymyslené. V predhovore sa predstavuje ako už 
spomenutý Isidor Mercator alebo v niektorých exemplároch ako Isidor Peccator. V tomto 
prípade ide zrejme o pseudonym, ktorý je s najväčšou pravdepodobnosťou kombináciou 
dvoch v tom čase známych mien. Prvým je meno hispánskeho arcibiskupa, Izidora zo 
Sevilly (Isidorus Hispalensis, 600–636), ktorý patril medzi uznávaných stredovekých en-
cyklopedistov. Autor Hispánskej zbierky v nej totiž viackrát odkazoval na Izidorovo dielo 
Etymologiae sive Originum libri XX, na základe čoho mu bola táto kompilácia dlho mylne 
pripisovaná. Porov. KASAN, Josef: Prameny cirkevního práva. Dějinný vývoj. Praha: Ka-
tedra historicko-právní na rímskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě, 1952, 
s. 12; PORUBSZKY, Joseph: Jus Ecclesiasticum Catholicorum cum sinculari ad imperium 
Austriacum et cumprimis Hungariam attentione. Agriae: Typic Lycei Archi-Episcopalis, 
1859, s. 27 a SCHERER, Rudolf Ritter von: Handbuch des Kirchenrechtes. Erster Band. 
Graz: Verlag von Ulrich Moser‘s Buchhandlung, 1886, s. 220–221. Druhú časť tohto mena, 
respektíve priezvisko tohto pseudonymu, ktoré je možné nájsť v tridsiatich najstarších 
kódexoch, je s najväčšou pravdepodobnosťou odvodené od mena slávneho cirkevného 
spisovateľa 5. storočia, Mária Merkátora (Marius Mercator, † po r. 451). V jeho prípade 
išlo o učeného laika z Konštantínopolu, ktorý bránil Cirkev proti herézam pelagianizmu 
i nestorianizmu a preložil tiež viaceré staroveké cirkevné spisy. Porov. BUŠEK, V.: Učebnice 
dějin práva církevního I, s. 74.

 239 Porov. ŘÍČAN, R. – MOLNÁR, A.: Dvanáct století církevních dějin, s. 241.
 240 Porov. RITTNER, E.: Církevní právo katolické, s. 27.
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pôvodom stredoveké ustanovenia do prvých storočí kresťanstva.241 Pápežské 
dekretálie, ktoré predstavujú jeden z jeho najdôležitejších prameňov, pritom 
Pseudo-Izidor upravoval, prípadne tvoril za pomoci inšpirácie a správ nájde-
ných o každom pápežovi v Liber pontifi calis (okolo r. 530), ktorá obsahovala 
schematicky zoradené životopisy rímskych biskupov, spolu s ďalšími dôleži-
tými dobovými informáciami. Uvedená zbierka totiž bola, najmä zo začiat-
ku, charakteristická svojou stručnosťou a kompilátorom preto poskytovala 
široké možnosti pre rôzne voľné interpretácie.242 Napriek tomu je ale potreb-
né uviesť, že Pseudo-Izidor v skutočnosti nevymyslel právne zásady, ktoré by 
boli v tej dobe úplne neznáme, ale svojou prácou im priznal vážnosť práva.243 

Zbierka Pseudo-izidoriánskych dekretálií nebola ale prvým, ani posled-
ným dielom zo pseudo-izidorskej dielne. Prvý pokus bol totiž urobený na už 
spomínanej galskej redakcii zbierky, označovanej ako „Hispánska“ (Collectio 
Hispana), ktorá vychádzala z pôvodom hispánskej kompilácie, chronologic-
ky datovanej do 7. storočia a priebežne dopĺňanej počas celého 8. storočia.244 
Toto nové spracovanie z 9. storočia dostalo názov po rukopise pochádzajú-
com z Autunu (Augustodunum) a dnes je známe ako Hispana Gallica Au-
gustodunensis. Za druhý pokus môžeme označiť zbierku známu pod názvom 
„Angilramnove kapitoly“ (Capitula Angilramni, Capitula Hadriana, Synodus 
Romana), ktorá prioritne sledovala obmedzenie zásahov svetských autorít do 

 241 Porov. KUMOR, B.: Cirkevné dejiny 2. Raný kresťanský stredovek, s. 185.
 242 Medzi najdôležitejšie zámery a ciele zbierkou sledované možno zaradiť predovšetkým 

vymanenie franských biskupov z područia svetskej vrchnosti i metropolitov, obraňujúc 
ich práva a privilégiá pred akýmikoľvek protiprávnymi konaniami; ochranu cirkevného 
majetku i majetku duchovných pred neoprávnenými zásahmi zo strany svetskej moci 
(skonštruovanie exceptio spolii); reprezentovanie cirkevnej moci v Ríši výlučne biskupmi 
a zaručenie jej nezávislosti voči svetským autoritám a metropolitom; zavrhnutie úradu vi-
dieckych biskupov (chórepiskopov), ktorí v tej dobe uvádzali do zmätkov a neporiadku 
riadnu správu diecéz; podriadenie biskupov priamo ústrednej pápežskej moci; zvýšenie 
sily a súdržnosti partikulárnych cirkví, vrátane dosiahnutia stability cirkevnej organizácie, 
osobitne sa zameriavajúc najmä na diecézy a cirkevné provincie; presadenie postulátu, že 
jedine pápež, ktorého autor v zbierke označuje za „hlavu celého sveta“ (caput totius orbis), 
disponuje právomocou zvolávať cirkevné koncily a potvrdzovať ich závery, pričom svetská 
moc je z týchto záležitostí absolútne vylúčená. Bližšie som sa touto problematikou zaoberal 
v príspevku VLADÁR, Vojtech: Pseudo-izidoriánske dekretálie v systéme prameňov káno-
nického práva. In Zborník príspevkov z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Práv-
nickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Trnava: Trnavská univerzita, 2007, s. 32–58.

 243 Porov. HRDINA, Antonín: Kanonické právo. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, s. 34.
 244 Porov. KADLEC, J.: Církevní dějiny. II. Raný středověk, s. 40.
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cirkevných záležitostí.245 Tá mala byť podľa nadpisu odovzdaná v roku 785 
pápežom Hadrianom I. kaplánovi Karola Veľkého, biskupovi Angilramnovi 
z Metz (768–791), keď bol práve v Ríme. Podľa iných názorov mal zase na-
opak Angilramnus darovať túto zbierku pápežovi Hadrianovi. Tieto tvrdenia 
však neboli nikdy jednoznačne rozsúdené a v konečnom dôsledku sa uká-
zali ako nepodstatné.246 Angilramnove kapitoly sú jasne závislé od starších 
svetských (najmä teodoziánske rímske právo) i cirkevnoprávnych zbierok. 
Obsahujú tiež množstvo podvrhnutých noriem právneho i neprávneho cha-
rakteru, ktoré sa týkajú predovšetkým trestného konania proti klerikom a bis-
kupom. Rovnako ako galská verzia Hispánskej zbierky aj táto kompilácia bola 
pravdepodobne len predbežnou prácou k Pseudo-izidoriane a obe k nej boli 
postupom času v jej jednotlivých vydaniach pripájané.247 

Treťou zbierkou boli falošné Kapitulárie diakona Benedikta (Capitularia 
Benedicti levitae) pochádzajúce približne z roku 847. Autor označuje v pred-
hovore sám seba za mohučského diakona (... Benedictus levita seu diaconus 
ecclesiae Moguntinae) a túto kompiláciu vraj zostavil na príkaz svojho arci-
biskupa Otgara (826–847).248 V jej prípade ide o systematickú zbierku, kto-
rá je pokračovaním kompilácie o štyroch knihách od Ansegisia z Fontanel-
ly († 833) z roku 827, známej pod názvom „Kapitulárie franských kráľov“ 
(Capitularia regum Francorum). Benedikt k nej pridal ďalšie tri knihy, ktoré 
popri pravých kapituláriách obsahovali ďalšie, viac či menej sfalšované ka-
pitulárie, pápežské dekretálie, normy rímskeho práva, niektoré časti zbier-
ky Dionýzio-Hadriana a citácie zo Svätého Písma i cirkevných Otcov. Aj keď 
autor začína pravým listom už spomenutého biskupa a misionára Bonifáca, 
čo nasleduje potom, je už len zmesou autentických a falošných textov. Pod-
ľa najnovších výskumov bola napokon táto kompilácia sfalšovaná približne 
z troch štvrtín.249 Vo všeobecnosti možno konštatovať, že Benedikt vo svojom 
 245 Porov. SCHERER, R. R. von: Handbuch des Kirchenrechtes, s. 218 a HOVE, Alphonse van: 

Commentarium Lovaniense in Codicem iuris canonici. Volumen I. Tomus I. Michliniae – 
Romae: H. Dessain, 1945, s. 237.

 246 Porov. RITTNER, E.: Církevní právo katolické, s. 30.
 247 Porov. KASAN, J.: Prameny cirkevního práva. Dějinný vývoj, s. 16.
 248 Porov. WIEL, C. Van de: History of Canon Law, s. 67.
 249 Aj preto zostáva paradoxom Benediktovo tvrdenie, že všetky zahrnuté texty musel vydať 

doslovne a nesmel na nich nič meniť. Porov. MICHAL, Jaroslav: Dějiny pramenů poznání 
kanonického práva s přihlédnutím k dějinám práva římského. Praha: Ústřední církevní 
nakladatelství, 1967, s. 30. Za hlavný cieľ tejto kompilácie možno označiť predovšetkým 
poskytnutie smernice procesného cirkevného práva v obrane Cirkvi proti bezpráviu svet-
ských pánov. Ako príklad by sme mohli v tomto ohľade uviesť údajné obnovenie reskriptu 
Ad Ablabium (r. 333) Konštantína I. Veľkého cisárom Karolom Veľkým, na základe ktorého 
mal byť cirkevný súd v sporoch laikov príslušný aj v prípade, ak sa naň obrátila len jedna 
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diele konfrontoval úpadok cirkevnej a svetskej autority s ideálnymi zákonmi, 
ktoré mali navrátiť harmóniu a mier obom spoločnostiam.250 Trochu bokom 
od uvedených zbierok môžeme spomenúť ďalšie menej významné falzifi káty 
pochádzajúce zo pseudo-izidorskej falšovateľskej dielne ako Actus pontifi cum 
Cenomanis in urbe de gentium, Spicilegium solesmense, Collectio Danieliana 
alebo Excerptiones de gestis Chalcedonensis concilii. Z pohľadu témy tejto ka-
pitoly sú falzifi káty z uvedenej dielne dôležité najmä z už spomenutého dôvo-
du, že práve v nich sa prvý raz objavil novokonštruovaný procesný prostrie-
dok exceptio spolii. 

4.3.2  Príčiny vzniku exceptio spolii
Ako bolo už viackrát uvedené, inštitút novej procesnej námietky sa pod náz-
vom exceptio spolii prvý raz objavil vo falošných zbierkach pochádzajúcich 
zo pseudo-izidorskej dielne. Podobne ako samotné kompilácie, aj zavedenie 
tohto inštitútu súviselo predovšetkým so situáciou vo franskej partikulárnej 
cirkvi, keďže prakticky všetci bádatelia nachádzajú sídlo falšovateľov vo vte-
dajšej Franskej ríši. Ako už bolo uvedené, už od vlády Merovejovskej dynastie 
(481–751) dochádzalo v duchu západného cézaropapizmu k výrazným zása-
hom predstaviteľov svetskej moci do vnútorných cirkevných záležitostí. Situá-
cia sa vo viacerých ohľadoch ešte zhoršila za panovania Karlovskej dynastie, 
keď dosiahlo uvedené nábožensko-politické zriadenie vrchol. Obdobne bolo 
spomenuté, že okrem dosadzovania a zosadzovania cirkevných hodnostárov 
boli v tomto čase pevne vžité a často praktizované sekularizácie cirkevných 
majetkov. Z vnútrocirkevného hľadiska predstavovali najvyšších cirkevných 
hodnostárov vo franskej cirkvi tamojší metropoliti (arcibiskupi), ktorí získa-
li svoje pozície ešte v časoch migrácie germánskych kmeňov.251 I keď ich vo 
vzťahu k rímskemu biskupovi viazalo puto udelenia pália, v skutočnosti boli 
oveľa silnejšie spojení s franskou štátnou mocou a v mnohých ohľadoch sa 
stávali prakticky kráľovskými úradníkmi.252 Keďže slovo kráľa bolo vo fran-
skej cirkvi najvyšším zákonom, opätovne možno spomenúť, že vo Franskej 

z procesných strán. Bližšie k tejto problematike pozri NEMEC, Matúš: Štát, cirkev a právo 
v Rímskej ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi. Bratislava: Iura Edition, 2005, s. 65n.

 250 Porov. SOMERVILLE, Robert – BRASINGTON, Bruce Clark: Prefaces to Canon Law Bo-
oks in Latin Christianity. London: Yale University Press, 1998, s. 67. Svojmu metropolitovi 
a svetským oponentom zároveň ponúkol konkrétny model cirkevno-štátnej spolupráce, 
ktorý podmienil uznaním zásady Lex imperatorum non est super legem Dei, sed suptus. 
Capit. Bened. lev. 3,18.

 251 Porov. KUMOR, B.: Cirkevné dejiny 2. Raný kresťanský stredovek, s. 91–92.
 252 Porov. BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva církevního, s. 59.
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ríši prakticky vznikla namiesto kolegiality biskupskej kolegialita ríšska, kto-
rá bola viazaná výlučne na kráľa. Aj synody, ktoré prebiehali v tejto dobe na 
ríšskej úrovni, boli prakticky ríšskymi snemami a ich závery boli zverejňova-
né ako kráľovské, či cisárske kapitulárie.253 I keď naďalej platilo, že postavenie 
cirkvi vo Franskej ríši bolo silnejšie než v Byzantskej ríši, nespochybniteľným 
faktom zároveň zostávalo, že cirkevné záležitosti boli na Západe v tomto ob-
dobí prepojené s kráľovskou politikou až príliš úzko. 

Snahy Karola Veľkého o vytvorenie nezávislej národnej franskej cirkvi po-
stavenej výlučne na metropolitoch a s úplným vylúčením pápežského vply-
vu kulminovali predovšetkým za jeho slabých nástupcov. Na tento stav od 
začiatku doplácali najmä franskí biskupi, ktorí boli na jednej strane utláča-
ní ctižiadostivými a vplyvnými metropolitmi a na strane druhej chamtivými 
grófmi, ktorých zaujímali predovšetkým cirkevné majetky. Práve v tomto ob-
dobí absentujúcej silnej ústrednej vlády tak začal do popredia stále výraznej-
šie vystupovať problém bežného uzurpovania si cirkevných statkov svetskými 
pánmi.254 Napriek tomu, že aj po páde Franskej ríše zostalo zásadne zachova-
né súdne privilégium duchovenstva (privilegium, respektíve praescriptio fori), 
v súlade s ktorým bolo možné klerika súdiť len pred cirkevným súdom, súčas-
ne boli pripustené viaceré hrubo zneužívané výnimky. Biskupi sa tak márne 
bránili proti rozchytávaniu cirkevného i osobného majetku, čo vnášalo zmä-
tok do základov cirkevnej organizácie, prinášalo veľa zla a nieslo so sebou aj 
ich bezohľadné odstraňovanie procesmi proti ním vyvolanými.255 Tie pritom 
poväčšine slúžili iba ako dodatočná legitimácia predchádzajúcich násilných 
činov, keď boli ešte pred začatím samotného procesu hrubou silou vyháňaní 
zo svojich sídiel.256 I z tohto dôvodu sa väčšina bádateľov domnieva, že práve 
z biskupských kruhov, či prostredia s nimi spriazneného, s najväčšou pravde-
podobnosťou pochádzajú aj členovia falšovateľskej pseudo-izidorskej dielne. 
 253 Porov. SCHATZ, K.: Dějiny papežského primátu, s. 77.
 254 Porov. ŘÍČAN, R. – MOLNÁR, A.: Dvanáct století církevních dějin, s. 262 a DOLINSKÝ, J.: 

Dejiny Cirkvi. Druhý diel. Stredovek, s. 99.
 255 Porov. BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva církevního I, s. 75.
 256 Významným argumentom pre potieranie takéhoto konania bol prísny kánonickoprávny 

zákaz opustenia prideleného sídla príslušným biskupom bez ohľadu na nepriaznivosť okol-
ností. Takéto konanie bolo totiž považované nielen za delikt, ale i ťažký hriech, a najneskôr 
od čias gregoriánskej reformy bolo k nemu potrebné pápežské dovolenie. Tento postulát sa 
objavuje aj v Pseudo-Izidorovej zbierke, ktorá zdôraznila, že ani prenasledovania zo strany 
zlých ľudí nedovoľujú prelátom opustiť ich sídla, čo neskôr reflektoval vo svojom slávnom 
Dekréte i Gracián (c 46 C VII qu 1). Z teologického hľadiska bolo zase argumentované, že 
takéto trýznenie nemožno chápať ako Boží trest, keďže ide len o skúšku spravodlivých. Po-
rov. PENNINGTON, Kenneth – SOMERVILLE, Robert (eds.): Law, Church, and Society. 
Philadelphia: University of Pennsylvania, 1977, s. 176–177.
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V skutočnosti teda predovšetkým praktické potreby vychádzajúce z tamojšej 
nábožensko-politickej situácie viedli k zavedeniu nového procesného káno-
nickoprávneho inštitútu, ktorého hlavným cieľom bolo chrániť cirkevný ma-
jetok, vrátane osobného majetku franských biskupov, pred zásahmi zo strany 
svetských, ale i cirkevných autorít.257 

Falšovatelia v tomto prípade zvolili postup odkazovania na pravé či vy-
myslené dekretálie starovekých rímskych biskupov, priznávajúc franským 
duchovným viaceré privilégiá, ktoré obmedzovali právomoci predstaviteľov 
svetskej moci voči partikulárnym cirkvám, ale i metropolitov, poväčšine spo-
lupracujúcich so svetskou mocou, voči jednotlivým diecézam.258 Pretože sa-
motní biskupi neboli z hľadiska praxe zásadne považovaní za vlastníkov die-
cézneho majetku a nemohli sa teda ani za pomoci prostriedkov určených na 
ochranu vlastníckeho práva brániť, bolo nevyhnutné účinne zabezpečiť ich 
držbu pred akýmikoľvek zásahmi zo strany iných osôb. Práve právna ochrana 
držby bola totiž v ranostredovekej spoločnosti záležitosťou najvyššej dôleži-
tosti, keďže na pozadí rozvíjajúcich sa feudálnych vzťahov a dominujúcemu 
germánskoprávneho inštitútu gewere bolo vlastníctvo (respektíve vlastnícke 

 257 Cirkev bola priamo ohrozovaná najčastejšie v prípadoch, keď dve osoby požadovali to isté 
biskupstvo alebo kláštor a osoba v držbe bola vypudzovaná ozbrojenými stúpencami opo-
nenta. Dišputanti pochádzali najčastejšie z duchovných kruhov (biskupi alebo opáti), ale 
často išlo tiež o svetských pánov, ktorí sa dožadovali práva menovania (poprípade aspoň 
prezentácie) biskupov alebo opátov. V tomto kontexte je potrebné zdôrazniť, že biskupstvo 
alebo opátstvo predstavovali nový typ právnickej entity, ktorá nepozostávala len z hnu-
teľného a nehnuteľného majetku, ale zahŕňala i veľmi široké práva k statkom, úradom 
a službám, vrátane rôznych ďalších nehmotných vecí. Porov. BERMAN, Harold J.: Law 
and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. London: Harvard University 
Press, 1983, s. 240 a 454. V prípade noriem chrániacich uvedený objekt však nešlo v káno-
nickom práve o nijaké nóvum. Laické zneužívanie cirkevného majetku i inštitúcií tak bolo 
napríklad výslovne odsúdené už v roku 451 autoritou Chalcedónskeho koncilu (Concilium 
Chalcedonense), ktorý je považovaný za štvrtý všeobecný. Podľa jeho kánonov bolo zaká-
zané konfiškovanie majetku zosnulých klerikov (can. 5) i akékoľvek disponovanie laikov 
cirkevným majetkom a právami duchovného charakteru (cann. 10 a 25). Kánon 29 zase vý-
slovne uviedol, že ak bol biskup degradovaný bez spravodlivého dôvodu (rationabili causa) 
a je uznaný za nevinného, má byť jeho kánonický status obnovený. Porov. HARTMANN, 
Wilfried – PENNINGTON, Kenneth (eds.): The History of Medieval Canon Law in the 
Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX. History of 
Medieval Canon Law. Washington: The Catholic University of America Press, 2008, s. 330 
a EVANS, Gillian Rosemary: Law and Theology in the Middle Ages. London: Taylor And 
Francis, 2002, s. 151.

 258 Porov. COWDREY, Herbert Edward John: The Enigma of Archbishop Lanfranc. In PAT-
TERSON, Robert B. (ed.): Haskins Society Journal. Studies in Medieval History. Rochester: 
Boydell & Brewer, 1995. No. 6 (1995), s. 143–146.
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práva) najčastejšie rozdelené medzi viacero osôb.259 Problémy, ktoré bola Cir-
kev napokon nútená prioritne riešiť, súviseli najmä s celkovým ponímaním 
vzťahu držiteľa cirkevného úradu k majetkom ním spravovaným, keďže tieto 
otázky neboli celkom jednoznačne právom vymedzené, o čom nás presvied-
ča predovšetkým vtedajšia súdna prax. Podobne i samotný pojem cirkevného 
majetku nebol dostatočne jurisdikčne defi novaný. Navyše, aj keď bolo bisku-
pa či nižšie duchovenstvo možné súdiť výlučne pred cirkevným súdom (po-
prípade pred klerickou časťou svetského súdu) podľa noriem cirkevného prá-
va, vo vzťahu k majetkom, ktoré im boli zverené feudálnymi pánmi do léna 
(označovaných ako foedum), museli, celkom logicky, akceptovať i ustanove-
nia práva feudálneho.260 

 259 Feudálny nájomník napríklad držal ako svoj pozemok nadriadeného pána, ktorý ho zase 
držal pre kráľa. Zemepán tak mohol oprávnene vstúpiť na uvedený pozemok za istým úče-
lom a mohol tiež disponovať právami k určitým jeho plodom. Porov. BERMAN, H. J.: 
Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, s. 194, 242 a 304. Sa-
motný pojem gewere (francúzsky saisine, anglicky seisin) bol síce prioritne používaný na 
označenie stredovekej držby, avšak podľa viacerých autorov sa svojou povahou, funkciou 
a významom viac približoval k subjektívnemu právu (konkrétne právu vlastníckemu), než 
k držbe (v zmysle rímskej possessio). Túto skutočnosť dokazujú najmä rozvíjajúce sa feu-
dálne vzťahy, ktorých ťažisko nespočívalo ani tak v podstate samotného pozemku ako skôr 
v jeho užívaní (usus). Pre stredoveké právo pritom platilo, že k tej istej pôde ako predmetu 
držby bolo prípustných viacero faktických držiteľov (possessio plurium in solidum). V sú-
lade s uvedenými koncepciami bolo aj vlastnícke právo prakticky považované len za naj-
vyšší stupeň držby. Vo všeobecnosti preto prevláda názor, že práve gewere bolo základom 
vtedajších vecných práv a zároveň najdôležitejším právom k veci počas celého stredoveku. 
Všetky druhy vecných práv (nielen vlastnícke právo) sa totiž realizovali, nadobúdali a na-
vonok prejavovali v podobe držby, čo neskôr našlo svoje odzrkadlenie aj v uvádzaní kan-
didáta do cirkevného úradu prostredníctvom investitúry. Dôvody pre rozvinutie exceptio 
spolii možno nájsť taktiež v skutočnosti, že pre gewere neexistovala vo feudálnom práve 
bezprostredná právna ochrana. Podobne ochrana proti rušeniu, respektíve odňatiu držby 
bez ohľadu na právo, ktoré za ňou stálo, boli germánskemu právu celkom cudzie. Ochrana 
držby bola totiž možná len cez ochranu vlastníckeho práva (prostredníctvom vlastníckych 
žalôb), a preto v skutočnosti nerozhodovala držba o práve, ale právo o držbe. Ak by sme 
opomenuli exceptio spolii, ktorá bola neskôr doplnená o kánonickoprávnu actio spolii, isté 
formy ochrany držby sa vo svetskom práve začali šíriť až v 13. storočí na sever od Álp. Do-
šlo k tomu prostredníctvom longobardského práva, ktoré si za týmto účelom prispôsobilo 
rímske retenčné a rekuperačné interdikty. Porov. BLAHO, Peter: Pojem držby v nemec-
kom a francúzskom stredovekom práve. In Právní fórum. Měsíčník věnovaný soukromému 
právu. Č. 8 (2008), s. 13–14 a BLAHO, P.: Držba v predsocialistickom a socialistickom práve. 
Rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie v súčasnosti, s. 92–95, 99, 105–118 a 111.

 260 Obdobne by sme mohli spomenúť známe právne kontroverzie týkajúce sa rímskoprávneho 
ponímania tzv. „visiaceho dedičstva“ (haereditas iacens) vo vrcholnom stredoveku a s tým 
súvisiacej legitimácie drancovania cirkevných majetkov po smrti duchovného. Počas ob-
dobia vakancie cirkevného úradu totiž dokonca i niektorí klerici považovali okupáciu veci 
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V súvislosti s uvedeným je potrebné si uvedomiť, že práve v období stre-
doveku predstavovala Cirkev organizáciu, ktorá na jednej strane disponova-
la obrovským pozemkovým vlastníctvom, avšak na strane druhej bola veľ-
mi slabo chránená proti vonkajším zásahom zo strany svetských autorít.261 Aj 
preto sa už v ranom stredoveku začínali postupne objavovať iniciatívy zavede-
nia ochrany držby pred rušivými zásahmi z ich strany a oddelenie držobných 
ochranných prostriedkov od petitórnych žalôb. V duchu týchto tendencií 
sa zároveň rozvíjala snaha o rozlišovanie držobných žalôb od ochrany vec-
ných práv.262 Najmä na pozadí predtým charakterizovanej nevyjasnenej situá-

pochádzajúcej z majetku zosnulého duchovného za akceptovateľný titul nadobudnutia 
nielen držby, ale i vlastníckeho práva. Aj v tomto prípade všetko súviselo najmä s nevyjas-
nenými právnymi otázkami, keďže duchovní na jednej strane držali a vlastnili vlastný ma-
jetok, ale na strane druhej tiež chránili a rozširovali bohatstvo Cirkvi. Bližšie k tejto prob-
lematike pozri ROLLO-KOSTER, Joëlle: Raiding Saint Peter. Empty Sees, Violence, and the 
Initiation of the Great Western Schism (1378). Leiden – Boston: Brill, 2008, s. 126–128.

 261 Porov. BERMAN, H. J.: Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, 
s. 240.

 262 Porov. BLAHO, P.: Držba v predsocialistickom a socialistickom práve. Rímskoprávna náuka 
o držbe a jej vyústenie v súčasnosti, s. 117. Z hľadiska platného kánonického práva má 
diecézny biskup vo vzťahu k diecéze ako korporácii kánonickú držbu (canonicam posses-
sionem). K diecéznemu majetku však disponuje len administrátorskými oprávneniami, 
vlastníkom je diecéza ako právnická osoba. Porov. cann. 382 a 1279 CIC 1983 a 188–189 
a 1023 CCEO 1990. Za značnú chybu možno v tomto prípade označiť nedostatok slo-
venského prekladu platného latinského Kódexu kánonického práva z roku 1983, v ktorom 
prekladatelia uvádzajú ako slovenský ekvivalent už spomenutého výrazu pojem „kánonic-
ké vlastnenie“. Porov. CODEX IURIS CANONICI – KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA. 
Latinsko-slovenské vydanie. Bratislava: Spolok sv. Vojtecha, 1996, s. 144–145. Ako bolo 
spomenuté, už v staršom kánonickom práve sa počas raného stredoveku objavil inštitút 
názvom podobný, a vychádzajúci z obdobných predpokladov ako exceptio spolii, známy 
pod názvom ius spolii (droit de dépouille, Spolienrecht, spolia). Keďže uvedený pojem zásad-
ne súvisel s hnuteľnými statkami (a pápežské záznamy odkazujú mnohokrát na spolia siue 
bona mobilia), ktorých bola osoba zbavená smrťou, samotné spoliačné právo predstavova-
lo právny titul spočívajúci v nástupníctve v držbe hnuteľných veci zosnulej osoby. V tomto 
prípade však treba mať na zreteli, že stredovek poznal, popri práve prirodzeného dediča 
dediť, tiež viacero druhov tradičných práv, ktoré mohli byť označované aj ako iura spo-
lii. Napríklad po exekúcii kapitálneho rozsudku sa zločincove statky stávali vlastníctvom 
súdu a v súlade s anglickým pojmom heriot (časť pozostalosti pripadajúca po smrti lénne-
mu pánovi v Anglicku), zbrane zosnulého muža pripadali pánovi, ktorý mu ich poskytol. 
Bližšie k rôznym historickoprávnym aspektom tejto problematiky pozri SALÁK, Pavel: 
Trest smrti a trvání trestu po smrti pachatele. In KNOLL, Vilém (ed.): Naděje právní vědy. 
Býkov 2010. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 85–94. Tento pojem bol aplikovaný i na tradičné 
bremeno nevoľníctva. Zemepán tak mohol napríklad požadovať na základe svojho titulu 
najlepšie zviera zosnulého nevoľníka. Osobitné oprávnenia vyplývajúce z ius spolii si ale 
bežne nárokovali i duchovní (napríklad preláti bežne vznášali spoliačné právo vo vzťahu 
k pozostalosti členov kapituly), vrátane pápežov, ktorí bežne zaberali hnuteľné majetky 



87

4.3  Exceptio spolii 

cie v stredovekom kánonickom práve, z veľkej časti vyvolanej pravidelnými 
útokmi svetských pánov na cirkevný majetok, sa podujali na jej vyriešenie 
falšovatelia zo pseudo-izidorskej dielne. Odpoveď na otázku, prečo k takému-
to konaniu nepristúpili metropoliti, biskupi, prípadne pápeži sú zrejmé z už 
prezentovaného výkladu. Kým postavenie biskupov zostávalo celkovo zosla-
bené, metropoliti nemali záujem ostrejšie vystupovať voči svetským pánom, 
keďže sami boli fakticky považovaní za kniežatá a duchovných úradníkov štá-
tu.  Pápežstvo nebolo obdobne schopné v tomto období reálne presadzovať 
normy celocirkevného zákonodarstva, ktoré by boli všeobecne akceptované, 
keďže v duchu pretrvávajúceho západného cézaropapizmu bol pápežom voči 
franskej cirkvi priznávaný len vieroučný vplyv. Najmä na tomto pozadí sa fal-
šovatelia rozhodli hľadať prostriedky na ochranu držby duchovných v histó-
rii, konkrétne v normách tradičného rímskeho práva, avšak taktiež vo vymys-
lených ustanoveniach starovekých rímskych biskupov. 

4.3.3   Potenciálne rímskoprávne východiská a procesné 
uplatňovanie

Keďže Cirkev žila rímskym právom, v ktorom sa falšovatelia preukázateľne 
vyznali, v jeho normách s istotou hľadali základy pre právnu ochranu držby 
duchovných.263 Do úvahy v tomto prípade prichádzal najmä procesný inštitút 

zosnulých klerikov pre vlastné potreby. Využívaním týchto oprávnení sa vo veľkom roz-
sahu preslávili najmä právoplatní i neprávoplatní pápeži, sídliaci v Avignone v rozmedzí 
rokov 1316 až 1415. Takéto konanie bolo ospravedlňované predovšetkým poukazovaním 
na zmätky v právnych a zvykových právach týkajúcich sa nástupníctva duchovných v úra-
de. Bližšie k tejto problematike pozri WILLIMAN, Daniel: The Right of Spoil of the Popes 
of Avignon 1316–1415. In Transactions of the American Philosophical Society, New Series. 
Vol. 78, No. 6 (1988); SAINT-PALAIS D’ AUSSAC, Franck de: Le droit de dépouille (jus 
spolii). Paris: Éditions A. Picard, 1930, s. 19; PLÖCHL, Willibald Maria: Geschichte des 
Kirchenrechts. Band II. Das Kirchenrecht der abendländischen Christenheit 1055 bis 1517. 
Zweite, erweiterte Auflage. Wien – München: Verlag Herold, 1962, s. 452–453; BERMAN, 
H. J.: Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, s. 321 a DOLIN-
SKÝ, Juraj: Dejiny Cirkvi. Tretí diel. Obdobie reforiem. Bratislava: Dobrá kniha, 1995, s. 29. 
Aplikovanie obdobného inštitútu na spôsob ius spolii možno v tom čase badať aj u svetskej 
moci. Na jeho základe napríklad nemecký kráľ s titulom „kráľ rímsky“ (rex Romanorum) 
disponoval lénami uvoľnenými vymretím rodu ich držiteľov (išlo o tzv. „odúmrte“). Porov. 
RAPP, F.: Svatá říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V., s. 195.

 263 Porov. BRUNDAGE, James Arthur: The Medieval Origins of the Legal Profession: Canonists, 
Civilians, and Courts. Chicago: The University of Chicago Press, 2008, s. 125. Dôvody pre 
takéto konanie možno nájsť predovšetkým v kánonistickej tradícii, keďže už od čias pr-
votnej Cirkvi bolo bežné v prípade absencie cirkevnoprávnych noriem aplikovať na roz-
hodované kauzy normy rímskeho práva. Aj z toho dôvodu sa podľa viacerých kánonistov 
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prétorského práva interdictum unde vi.264 Na jeho základe v starovekom Ríme 
prétor chránil držiteľa proti zásahom rušiteľa, ktoré spočívali v násilnom od-
ňatí veci (vis atrox). Odňatá držba tak mala byť pôvodnému držiteľovi vráte-
ná (rekuperačná funkcia) v podobe naturálnej reštitúcie alebo peňažnej ná-
hrady, teda ako keby k jej odňatiu nebolo nikdy došlo (reštitučná funkcia).265 

cirkevné právo postupne vyvinulo z rímskeho práva tým, že Cirkev si po niekoľko stáročí 
prispôsobovala normy rímskeho práva účelu a potrebám svojich zriadení a organizácie, 
kým si nevytvorila vlastné právo kánonické. Porov. BERMAN, H. J.: Law and Revolution. 
The Formation of the Western Legal Tradition, s. 204. Iní bádatelia zase priamo hovoria 
o recepcii rímskeho práva kánonistami. Recepcia v tomto kontexte znamenala, že kánonis-
ti akceptovali rímske právo ako doplnkový prameň cirkevného práva (ius suppletorium et 
confirmatorium). Preto keď cirkevnoprávne pramene zlyhali v zodpovedaní nejakej otázky 
alebo pri riešení problému, právne normy a zásady boli čerpané z prameňov práva rímske-
ho. Dôvody pre takéto konanie spočívali v nespoľahlivosti súkromných cirkevnoprávnych 
zbierok, ktoré boli hlavným prameňom univerzálneho kánonického práva až do 13. storo-
čia. Práve preto slúžil v uvedenej dobe cirkevným úradom zákonník Rímskej ríše za právo 
výpomocné, ktoré sa používalo kedykoľvek v prípade neexistencie osobitnej cirkevnopráv-
nej normy. Už od tohto obdobia tak normy rímskeho práva prostredníctvom ich použí-
vania ako faktického subsidiárneho prameňa práva skutočne impozantným spôsobom 
vplývali na vývoj práva cirkevného. Porov. GASPARRI, Pietro: Praefatio ad Codicem Iuris 
Canonici anno 1917. Po zániku západnej časti Rímskej ríše zase vplývalo rímske právo na 
Cirkev a duchovenstvo v dvojakom smere: rímski cisári totiž vydali značný počet predpi-
sov na úpravu cirkevných pomerov; a v nových germánskych štátoch bola zároveň prijatá 
zásada, že súkromné pomery, do ktorých Cirkev vstupuje ako celok alebo jej jednotliví čle-
novia duchovného stavu, sú posudzované podľa princípov vyslovených právom rímskym. 
Porov. KASAN, J.: Prameny církevního práva. Dějinný vývoj, s. 18. Bližšie som sa touto 
problematikou zaoberal v článku VLADÁR, Vojtech: Vzťah cirkevného práva k rímskemu 
právu. In MACH, Peter – NEMEC, Matúš – PEKARIK, Matej (eds.): Ius romanum schola 
sapientiae. Pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninám. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej 
univerzity v Trnave, 2009, s. 449–486.

 264 Porov. WESSELS, Johannes Wilhelmus: History of the Roman-Dutch Law. Grahamstown: 
African Book Co., 1908, s. 481; BERMAN, H. J.: Law and Revolution. The Formation of 
the Western Legal Tradition, s. 243; RENNER, Karl – TREVIÑO, A. Javier: The Instituti-
ons of Private Law and Their Social Functions. London: Routledge & K. Paul, 1949, s. 188; 
LALONDE, Suzanne: Determining Boundaries in a Conflicted World. The Role of Uti Possi-
detis. Quebec: McGill-Queen‘s University Press, 2002, s. 16 a WINROTH, Anders: The 
Making of Gratian’s Decretum. Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge, 
2000, s. 148.

 265 Rekonštruované podľa pôvodného Hadrianovho ediktu: Unde in hoc anno tu illum vi deie-
cisti aut familia tua aut procurator tuus deiecit, cum ille possideret, quod nec vi nec clam nec 
precario a te possideret, eo illum quaeque tunc ibi habuit restituas. Porov. LENEL, Otto: Das 
Edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung. Dritte, verbesserte Auflage. 
Leipzig: Verlag von Bernhard Tauchnitz, 1927, s. 465 a KASER, M.: Das Römische Pri-
vatrecht. Erster Abschnitt. Das Altrömische, Das Vorklassische und Klassische Recht, s. 399. 
Ustanovenie zachytené priamo v Digestach (Ulp. D. 43.16.1) obsahuje zase nasledovné 
znenie interdiktu: Unde tu illum vi deiecisti aut familia tua deiecit, de eo quaeque ille tunc ibi 
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Táto ochrana sa však v konečnom dôsledku mohla týkať výlučne pozemku 
a mohla byť aplikovaná len v rámci trvania jedného kalendárneho roka od 
použitia násilia a odňatia veci pôvodnému držiteľovi.266 V prípade násilím od-
ňatej hnuteľnej veci sa poškodený mohol brániť buď interdiktom utrubi, alebo 
žalobou z krádeže (actio furti).267 Je teda celkom zrejmé, že na rozvíjajúce sa 
feudálne vzťahy sa falšovateľom javilo ideálnejším, namiesto úpravy rímske-
ho interdiktu podľa ich intencií, zostrojenie nového komplexného právneho 
inštitútu ochrany držby nehnuteľných, ale i hnuteľných vecí.268 Vychádzajúc 

habuit tantummodo intra annum, post annum de eo, quod ad eum qui vi deiecit pervenerit, 
iudicium dabo. Porov. tiež Cod. Iust. 8.4 a Inst. Iust. 4.15. Bližšie k tejto problematike pozri 
RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico-giuridico, s. 2n. Dejiny vzniku tohto interdiktu 
sa úzko spájali predovšetkým s nepokojnými revolučnými rokmi občianskych vojen prvej 
polovice 1. storočia pred Kr., keď sa násilné vyháňanie z držby (najmä poľnohospodárskej 
pôdy) stávalo takmer masovým javom. Bližšie k tejto problematike pozri BUCKLAND, 
William Warwick – McNAIR, Arnold D.: Roman Law And Common Law: A Comparison 
in Outline. Cambridge: University Press, 1936, s. 4211 a BLAHO, P.: Držba v predsocia-
listickom a socialistickom práve. Rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie v súčasnosti, 
s. 33–38 a 63.

 266 Porov. KINCL, J. – URFUS, V. – SKŘEJPEK, M.: Římské právo, s. 166. V určitých výnimoč-
ných prípadoch však bola prostredníctvom tohto interdiktu chránená i držba vecí hnu-
teľných, avšak to len v prípade, ak sa nachádzali v čase násilného útoku na postihnutom 
pozemku. Tento interdikt ale nebol k dispozícii každému držiteľovi. Nájomníci či vypoži-
čiavatelia, teda naturálni držitelia, boli nútení domáhať sa formálnej ochrany svojej držby 
prostredníctvom vlastníka alebo civilného držiteľa. Pasívne legitimovaným bol však nielen 
samotný deicient (vypuditeľ), ale aj príslušníci jeho rodiny (familia), vrátane jeho zástupcu 
(procurator), ak im dal k tomu príkaz. Jeho pasívna legitimácia bola navyše daná i vtedy, 
keď o vypudení týchto osôb nevedel. Podľa klasického rímskeho práva bol totiž na základe 
tohto interdiktu povinný vydať vec aj ten, kto ju fakticky nedržal. Porov. BLAHO, P.: Držba 
v predsocialistickom a socialistickom práve. Rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie 
v súčasnosti, s. 36–38.

 267 Porov. REBRO, Karol – BLAHO, Peter: Rímske právo. Štvrté prepracované a doplnené vy-
danie. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 245.

 268 Na druhej strane však treba podotknúť, že cirkevné koncily, patriarchovia i pápeži už 
pred zavedením tohto inštitútu občasne nariaďovali povinnosť znovuobnovenia držby 
skoršieho držiteľa pred samotným rozhodnutím o otázke vlastníckeho práva strán. Porov. 
BERMAN, H. J.: Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, s. 240 
a 454; TURNER, Ralph V.: Roman Law in England before the Time of Bracton. In The 
Journal of British Studies. No. 1 (1975), s. 16 a MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier: Anglo-Ame-
rican Law and Canon Law. Canonical Roots of the Common Law Tradition. Comparative 
Studies in Continental and Anglo-American Legal History. Vergleichende Untersuchun-
gen zur kontinentaleuropäischen und anglo-amerikanischen Rechtsgeschichte. Band 18. 
Berlin: Ducker & Humblot, 1998, s. 176–177. Aj z toho dôvodu možno Pseudo-Izidorovu 
prácu vidieť cez všeobecné snahy o reformu vtedajšieho kánonického práva a jeho lepšiu 
aplikáciu v praxi, na čo vo svojej zbierke viackrát upozorňuje. Porov. Coll. Pseudo-Isidor., 
Isidori Praef., cap. 5. Pseudo-Izidor tak v skutočnosti nevymýšľal nové právne zásady, ktoré 
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pravdepodobne z koncepčných východísk uvedeného interdiktu unde vi, ale 
zrejme i zo starších kánonickoprávnych obyčají, falšovatelia zostavili prostrie-
dok odkladnej procesnej námietky (exceptio dilatoria) pod názvom exceptio 
spolii, na základe ktorej biskup, ktorý bol zbavený držby (deiectio), a predvo-
laný pred súd, nemusel odpovedať v akuzačnom trestnom procese žalobco-
vi (v súlade s princípom spoliatus ante omnia debet restitui), kým mu nebola 
držba k veciam, ktoré predtým držal, znovuobnovená.269 

Aj keď sa tento inštitút prvý raz objavil v širokom koncepčnom vyme-
dzení v už spomínaných kompiláciách Kapitulárií diakona Benedikta a po-
tom i v Angilramnových kapitolách, ktoré pochádzali zo pseudo-izidorskej 
dielne,270 do širšieho povedomia sa dostal až vďaka zbierke Pseudo-izidori-
ánskych dekretálií.271 Pseudo-Izidor v tomto prameni konkrétne používa vo 
vzťahu k predmetnej námietke slová: Nullus enim qui suis est rebus spoliatus, 
aut sede propria vi aut terrore pulsus, antequam omnia sibi ablata ei legibus res-
tituantur, et ipse pacifi ce diu suis fruatur honoribus, sedique propriae regulari-
ter restitutus eius multo tempore libere potiatur honore, iuxta canonicam accu-

by boli v tej dobe úplne neznáme, ale svojou prácou možno len vypĺňal kánonickoprávnu 
medzeru spôsobenú stratou relevantných dokumentov. Porov. RITTNER, E.: Církevní prá-
vo katolické, s. 27. Viacerí autori tak dodnes zastávajú názor, že charakterizované falošné 
kompilácie zo pseudo-izidorskej dielne v skutočnosti iba tendenciám doby udelili sankciu 
zákona. Porov. napríklad HRDINA, A.: Kanonické právo, s. 34.

 269 Porov. COWDREY, H. E. J.: The Enigma of Archbishop Lanfranc. In PATTERSON, R. 
B. (ed.): Haskins Society Journal. Studies in Medieval History, s. 143–145; MARTÍNEZ-
TORRÓN, J.: Anglo-American Law and Canon Law. Canonical Roots of the Common Law 
Tradition, s. 176 a WESSELS, J. W.: History of the Roman-Dutch Law, s. 481.

 270 Porov. LANGE, Hermann – KRIECHBAUM, Maximiliane: Römisches Recht im Mittelal-
ter. Band II. München: C. H. Beck‘sche Verlagsbuchhandlung, 2007, s. 920 a MICHAL, J.: 
Dějiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím k dějinám práva římského, s. 30. 
Množstvo ďalších informácií o uvedenej Benediktovej zbierke, vrátane jej pôvodného la-
tinského textu, možno nájsť na internetovej stránke http://www.benedictus.mgh.de/haupt.
htm. Bližšie k tejto problematike pozri RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico-giuridico, 
s. 162n.

 271 Odkazy na exceptio spolii sa objavujú v tejto zbierke spolu osemnásťkrát. Porov. Coll. Pseu-
do-Isidor.: 1. Isidori Praef., cap. 6; 2. Sixtus I, Ep. 2, cap. 6; Zepherinus, Ep. 2, caps. 11–12; 
Fabianus, Ep. 2, cap. 20; 5. Stephanus I, Ep. 2, cap. 6; Sixtus II, Ep. 2, cap. 6; 7. Felix I, Ep. 2, 
cap. 10; 8. Gaius, Ep. cap. 4; 9. Marcellus, Ep. 2, cap. 8; 10. Eusebius, Ep. 2, caps. 11–13; 11. 
Julius I, Ep. 2, caps. 12 a 19; 12. Athanasius ep., Ep. Felici papae directa, cap. 3; 13. Felix II, 
Ep. 2, cap. 4, 5 a 9; 14. Stephanus archiep. et trium. Concil. Afric., Ep. ad Damasum papam; 
15. Damasus, Ep. 2, caps. 12–13; 16. Actio Vae synodi sub Symmaco; 17. Iohannes I, Decre-
ta; 18. Pelagius II, Decreta ad omnes episcopos per Companiae et Italiae provincias. Bližšie 
k tejto problematike pozri RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico-giuridico, s. 183–184.
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sari, vocari, iudicari aut damnari institutionem potest.272 Je teda jednoznačné, 
že falšovatelia zavedením tejto námietky prioritne sledovali ochranu posta-
venia a majetku duchovných pred neoprávnenými zásahmi zo strany pred-
staviteľov svetskej moci. Exceptio spolii vo všeobecnosti prislúchala biskupo-
vi, uväznenému na príkaz metropolitu alebo svetskej moci alebo vyhnanému 
z jeho sídla násilím a zbavenému moci a majetku273 (spoliatio), čím v podstate 
ako spoliatus odmietal žalobu proti nemu vznesenú s tým, že nemôže byť po-
stavený pred súd, pokiaľ nie je navrátený späť na svoj biskupský stolec.274 

Autor v diele často hovorí o obvineniach vznesených proti biskupom 
a o spôsobe, akým boli súdení. Chrániť ich chcel najmä pred nespravodlivý-
mi procesmi, pred zosadzovaním a násilným vyháňaním zo sídiel.275 Pri rie-

 272 V preklade: „Nik, kto je vydrancovaný z vlastného majetku, alebo vyhnaný z vlastného sí-
dla silou alebo násilím, nemôže, v súlade s kánonickým učením, byť obvinený, predvolaný, 
súdený a odsúdený, než všetko, čo mu bolo ukradnuté je mu zákonne vrátené, a on môže 
svoje majetky slobodne užívať po dlhšiu dobu, a kým nebol navrátený do vlastného sídla 
náležitým spôsobom a voľne drží svoj úrad po určité rozpätie času“. Coll. Pseudo-Isidor., 
Isidori Praef., cap. 6. K anglickému zneniu časti Predhovoru ku zbierke Pseudo-izidorián-
skych dekretálií bližšie pozri SOMERVILLE, R. – BRASINGTON, B. C.: Prefaces to Canon 
Law Books in Latin Christianity, s. 82–91. Originálny latinský text je možné nájsť v stále 
zohnateľnom reprintovom vydaní HINSCHIUS, Paul (ed.): Decretales pseudo-Isidorian-
ae et Capitula Angilramni. Ad fidem librorum manuscriptorum recensuit, fontes indicavit, 
commentationem de collectione pseudo-Isidori praemisit Paulus Hinschius. Aalen: Scientia, 
1963 (pôvodne Leipzig, 1863), poprípade na internetovej stránke http://www.pseudoisidor.
mgh.de/html/001.htm. Zaujímavosťou zostáva, že Pseudo-Izidor vo svojom Predhovore 
odkazuje po citovanej vete na dielo Historia ecclesiastica cézarejského biskupa, a prvého 
cirkevného historika, Eusebia († 339), uvádzajúc príklad ženy obvinenej manželom z cu-
dzoložstva: Praeceptum vel inditum est ab imperatore lege lata, ut primo permitteretur ei 
rem familiarem libere diutius ordinare, tunc deinde reponsderet obiectis. V preklade: „Bolo 
prikázané a uložené cisárom v publikovanom práve, že: po prvé, by jej malo byť dovolené 
voľne spravovať domácnosť po dlhú dobu, a až potom nakoniec by sa mala zodpovedať zo 
svojich obvinení“. Coll. Pseudo-Isidor., Praef., cap. 6. Porov. Eusebios, Hist. Eccl. 4,17. Na-
miesto počiatočného konkrétnejšieho odkazu na rímske právo tak Pseudo-Izidor poukázal 
skôr na želanú zhodu medzi cirkevnými a svetskými zákonmi s ohľadom na možný spôsob 
riešenia týchto káuz. Bližšie k tejto problematike pozri RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio 
storico-giuridico, s. 189.

 273 Porov. LANGE, H. – KRIECHBAUM, M.: Römisches Recht im Mittelalter, s. 920.
 274 Porov. RITTNER, E.: Církevní právo katolické, s. 29.
 275 Porov. napríklad Coll. Pseudo-Isidor. 1,43 a 2,4. K českému zneniu týchto kánonov pozri 

HRDINA, Antonín: Prameny ke studiu kanonického práva. Plzeň: Vydavatelství a naklada-
telství Aleš Čeněk, 2007, s. 30. Z hľadiska celkového poňatia tohto procesného prostriedku 
však niektorí autori (napríklad už spomenutý taliansky právny historik Francesco Ruffini) 
vydedukovali, že falšovateľom išlo takmer výlučne o ochranu biskupov pred falošnými ob-
vineniami, a nie ani tak o ochranu ich majetkov. Z toho dôvodu mali stvoriť práve inštitút 
súkromného procesného práva a nie hmotného (trestného) práva, v čom napokon báda-
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šení tohto problému však v skutočnosti zachádzal oveľa ďalej a svetskú moc 
napokon absolútne vylúčil zo sporov klerikov, pre ktorých vindikoval výluč-
ne cirkevné fórum s tým, že laik nemôže biskupa obžalovať a už vôbec nie ho 
súdiť.276 Ustanovil tiež, že klerik nemôže byť súdený ani metropolitom, ale je-
dine provinciálnou synodou s tým, že jej výrok musí ešte potvrdiť pápež.277 
Práve podriadením biskupov priamo ústrednej pápežskej moci využil Pseu-
do-Izidor uznávanú rímsku autoritu k prekonaniu oveľa bližšej a nebezpeč-
nejšej autority metropolitov. Najmä z toho dôvodu tiež požadoval, aby bola 
cirkevná moc v Ríši reprezentovaná výlučne biskupmi a bola nezávislá nielen 
na svetských autoritách, ale aj metropolitoch.278 Pápežstvo sa preto javí ako 
prostriedok na ochranu episkopátu v ich konfl ikte so štátnou mocou a pred-
stavuje najvyššiu záruku práv biskupov.279 Okrem toho Pseudo-Izidor postu-

telia nachádzajú ďalšiu paralelu s interdiktom unde vi. Porov. RUFFINI, F.: L’ actio spolii - 
studio storico-giuridico, s. 210 a 426.

 276 Porov. Coll. Pseudo-Isidor.: 1. Stephanus I, Ep. 2, cap. 10; 2. Julius I, Ep. 2, cap. 12; 3. Felix 
II, Ep. 2, cap. 12; 4. Damasus, Ep. 2, cap. 13 atď.

 277 Porov. CATERINA, Raffaele: Concepts and remedies in the law of possession. In The 
Edinburgh Law Review. No. 8 (2004), s. 267–272. (Dostupné na http://www.jus.unitn.it/
cardozo/review/2005/Caterina1.pdf) a COWDREY, H. E. J.: The Enigma of Archbishop 
Lanfranc. In PATTERSON, R. B. (ed.): Haskins Society Journal. Studies in Medieval History, 
s. 151. Napríklad Gracián neskôr vo svojom Dekréte (Decretum Gratiani) priznal právo sú-
diť biskupa, odkazujúc na staršie kánonickoprávne ustanovenia, výlučne dvanástim iným 
biskupom, pri zachovaní pápežovho práva vyhradiť si v ktoromkoľvek štádiu procesu pre-
vzatie kauzy a vynesenie rozsudku. Porov. c 1–2 C III qu 8.

 278 Postavenie metropolitu podľa zbierky vyplýva len z pápežskej plnej moci (plenitudo po-
testatis), zakladá sa iba na pápežovom zmocnení, a teda okrem pápeža sú si všetci biskupi 
rovní. Pokiaľ má niektorý z nich vyššiu funkciu, tá mu je prepožičaná jedine pápežom. 
Dokonca aj všetky koncily a synody mali nadobúdať jurisdikciu len prostredníctvom ich 
potvrdenia Apoštolskou Stolicou. Tento princíp mal, najmä z ekleziologického hľadiska, 
ďalekosiahly dopad. Znamenalo to totiž, že synody už nie sú svojbytnými prejavmi biskup-
skej kolegiality a ich autorita nepochádza výlučne z nej, ako to bolo od ich počiatku, ale že 
plnoprávnym subjektom je v rámci celej Cirkvi iba Apoštolská Stolica. Porov. SCHATZ, K.: 
Dějiny papežského primátu, s. 78–79.

 279 Autor v tomto prípade navyše procesné záruky pri súdnych procesoch s biskupmi násobí 
tým, že im zabezpečuje právo odvolania sa k pápežovi v každom štádiu procesu, a teda 
nielen po vynesení rozsudku. Porov. Coll. Pseudo-Isidor.: 1. Sixtus I, Ep. 2, cap. 5; 2. Ste-
phanus I, Ep. 2, cap. 10; 3. Sixtus II, Ep. 1, cap. 2; 4. Julius I, Ep. 2, cap. 12; 5. Stephanus abp, 
Ep. ad Damasum papam atď. Tým je v podstate pripravovaná cesta princípu, podľa ktorého 
zosadzovanie biskupov zo zásady náleží len Rímu a učinený krok k výhradnej právomoci 
Apoštolskej Stolice pre všetky causae maiores, ktorý sa plne presadil vo vrcholnom stre-
doveku na pozadí úspešnej gregoriánskej reformy. Tieto myšlienky našli, celkom logicky, 
svoje právne vyjadrenie aj v ustanoveniach Graciánovho dekrétu (napríklad c 1–18 C III 
qu 6). Porov. DOLINSKÝ, J.: Dejiny Cirkvi. Druhý diel. Stredovek, s. 51 a ŠPIRKO, J.: Cir-
kevné dejiny II, s. 290.
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loval, aby sa biskupské voľby konali vždy v súlade s kánonickým právom a bez 
zasahovania svetských vrchností.280 

Čo sa týka aplikovania exceptio spolii, tá sa čoskoro presadila nielen v pra-
xi cirkevných, ale i svetských súdov. Podľa zachovaných prameňov však pri 
jej použití často dochádzalo k viacerým rôznorodým nezrovnalostiam,281 čo 
potvrdzujú najmä zachované záznamy súdnych procesov, počas konania kto-
rých bola táto námietka vznesená.282 Z hľadiska aktívnej legitimácie pramene 
hovoria zásadne len o biskupovi vyhnanom zo sídla, v praxi bol však tento in-
štitút k dispozícii aj nižšiemu duchovenstvu.283 Súdy priznávali exceptio spolii 
zásadne len v prípade, ak bola spoliácia (olúpenie) značná a súčasne bola spô-
sobilá podstatne oslabiť postavenie žalovaného.284 Dôvodom, prečo túto ná-
mietku prijali bez problémov i svetské súdy bolo,285 že stredovekým pomerom 

 280 Porov. ŘÍČAN, Rudolf – MOLNÁR, Amedeo: 12 století církevních dějin. Praha: Kalich, 
1990, s. 242–243.

 281 Bližšie k tejto problematike pozri tiež RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico-giuridico, 
s. 183–241 a LONGRAIS, Frédéric Joüon Des: La portée politique des réformes d’ Henry 
II en matière de saisine. In Revue historique de droit français et étranger. No. 4 (1936), 
s. 540–541 a 547–549.

 282 Tieto záznamy zároveň potvrdzujú rozšírenosť spomínaných falošných kompilácií v jed-
notlivých krajinách a poukazujú tiež na preberanie ich noriem do novovznikajúcich ká-
nonickoprávnych, ale i svetskoprávnych zbierok. Porov. COWDREY, H. E. J.: The Enigma 
of Archbishop Lanfranc. In PATTERSON, R. B. (ed.): Haskins Society Journal. Studies in 
Medieval History, s. 143–152. Bližšie k tejto problematike pozri tiež OFFLER, Hilary Se-
ton – DOYLE, Anthony Ian – PIPER, Alan J.: North of the Tees: Studies in Medieval British 
History. Aldershot: Ashgate Variorum, 1996, s. 332; VINOGRADOFF, Paul: Roman Law 
in Mediaeval Europe. London: Harper & Brothers, 1909, s. 86–87 a BRUNDAGE, James 
Arthur: Medieval Canon Law. London: Longman, 1995, s. 26.

 283 Porov. WESENBERG, Gerhard – WESENER, Gunter: Neuere deutsche Privatrechtsges-
chichte im Rahmen der europäischen Rechtsentwicklung. Vierte, berbesserte und ergänzte 
Auflage. Wien – Köln: Böhlau Verlag, 1985, s. 18.

 284 Porov. RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico-giuridico, s. 100–101 a COWDREY, H. 
E. J.: The Enigma of Archbishop Lanfranc. In PATTERSON, R. B. (ed.): Haskins Society 
Journal. Studies in Medieval History, s. 144.

 285 Duchovných však v takomto prípade mohla súdiť len klerická časť svetského súdu (na-
príklad v 11. storočí to bola v Anglicku curia regis), s úplným vylúčením procesnej účasti 
laického prvku. Ak nebolo klerikovi v tejto požiadavke vyhovené, zásadne mu stačilo na 
dokázanie neviny vykonanie očistnej prísahy (tzv. purgatio canonica, respektíve iuramen-
tum purgatorium) pred inými biskupmi ako svedkami svojho očistenia. Porov. OFFLER, 
H. S. – DOYLE, A. I. – PIPER, A. J.: North of the Tees: Studies in Medieval British History, 
s. 332 a HARTMANN, W. – PENNINGTON K. (eds.): The History of Medieval Canon 
Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX. 
History of Medieval Canon Law, s. 45. Použitie uvedeného procesného prostriedku totiž 
prichádzalo, v súlade so zásadou Si delictum est probabile, non indicitur purgatio, do úvahy 
iba v prípade, ak nebola k dispozícii nijaká iná forma dôkazu. Porov. Hebr 1,3. Uvedený in-
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bola blízka zásada, že neozbrojený sa nemôže v rovnom súboji biť s ozbroje-
ným, čo akceptovalo aj feudálne právo obsahujúce množstvo starogermán-
skych prvkov.286 Ďalšia dôležitá požiadavka sa týkala skutočnosti, že duchov-
ný musel byť zbavený držby bez právneho dôvodu (napríklad sine iudicio). Až 
vtedy mal právo odmietnuť exceptione spolii akýkoľvek nárok vznesený proti 
nemu deicientom,287 ktorý bol v tomto prípade výlučne pasívne legitimova-
ným. Ak bol ale biskup pozbavený majetku na základe súdneho rozsudku prí-
slušného zákonného cirkevného súdu (a prípadnom sukcesívnom potvrdení 
jeho rozsudku pápežom), nemohol túto námietku použiť a rozhodnutie mu-
sel akceptovať. Keď odmietol, mohlo byť proti nemu použité donútenie v rám-
ci výkonu (exekúcie) právoplatného rozsudku.288 Ak však bola duchovnému 
táto odkladná námietka priznaná, súdna autorita mala pred samotným zača-
tím procesu dohliadnuť na reštitúciu jeho majetkov a postavenia.289 Navyše, 
podľa Pseudo-Izidora, mal mať olúpený biskup možnosť držať slobodne svoje 
majetky na určité (bližšie nešpecifi kované) rozpätie času. Všetko však nazna-
čuje, že rozhodnutie o tejto procesnej otázke záviselo výlučne od diskrečnej 
úvahy sudcu. V prípade tohto procesu sa teda nerozhodovalo o subjektívnom 
práve k veci, ale len o obnovení držby hnuteľných vecí či nehnuteľností, kto-
rých bola dotyčná osoba násilím zbavená. 

Z hľadiska ďalšieho šírenia tohto inštitútu, napriek tomu, že zbierka Pseu-
do-izidoriánskych dekretálií sa po jej konštituovaní nedočkala väčšieho úspe-
chu, je preukázateľné, že už veľmi skoro bola používaná v diecéznych kúriách 
po celej západnej Európe. Vo všeobecnosti však boli falošné kompilácie zo 
pseudo-izidorskej dielne málo registrované až do 11. storočia, keď sa situá-

štitút akceptoval vo svojom diele aj Gracián, podľa ktorého bolo vykonanie očistnej prísahy 
kňazom dôvodom pre odmietnutie žaloby súdom. Porov. Dec. Grat. C II qu 5. Samotná 
prísaha mala totiž zmysel očistenia sa spod zodpovednosti za skutok špecifikovaný v obža-
lobe. Kňaz mohol navyše posilniť svoju prísahu tým, že presvedčil iného, aby prisahal spolu 
s ním (compurgatio). Bližšie k tejto problematike a potenciálnemu ponímaniu uvedeného 
inštitútu ako istej formy ordálie pozri EVANS, G. R.: Law and Theology in the Middle Ages, 
s. 139n. Porov. tiež KADLEC, J.: Církevní dějiny. II. Raný středověk, s. 72 a BERMAN, H. J.: 
Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, s. 250.

 286 Scimus enim homines inermes non posse cum armatis rite pugnare, sic nec illi qui eiecti vel 
suis bonis sunt expoliati cum illis qui in suo stant statu et suis fruuntur amicis atque bonis, 
litigare rite non possunt. Coll. Pseudo-Isidor., Damasus, Ep. 2, caps. 12–13.

 287 Porov. VANČURA, Josef: Úvod do studia soukromého práva římského. Díl I. Praha: Nákla-
dem vlastním, 1923, s. 173.

 288 Porov. OFFLER, H. S. – DOYLE, A. I. – PIPER, A. J.: North of the Tees: Studies in Medieval 
British History, s. 332.

 289 Porov. COWDREY, H. E. J.: The Enigma of Archbishop Lanfranc. In PATTERSON, R. B. 
(ed.): Haskins Society Journal. Studies in Medieval History, s. 144–145.
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cia začala rapídne meniť.290 Falzifi káty totiž v tom čase vstúpili do hlavného 
prúdu kánonického práva a k ich priamemu používaniu (najmä Pseudo-izi-
doriánskych dekretálií) začalo dochádzať aj vo fóre Rímskej kúrie. Súviselo to 
predovšetkým s prebúdzajúcou sa gregoriánskou reformou, ktorej hlavné po-
žiadavky sa kryli vo viacerých bodoch práve s axiómami Pseudo-Izidora.291 
Novozostavované gregoriánske reformné zbierky tak preukázateľne čerpali 
právny obsah z normatívnych textov spomínaných falošných kompilácií.292 
I z toho dôvodu viacerí (najmä protestantskí) historici nachádzajú vo falzifi -
kátoch zo pseudo-izidorskej dielne základy pre vznášanie „nepatričných“ ju-
risdikčných nárokov rímskych biskupov voči univerzálnej Cirkvi i cirkvám 
partikulárnym.293 V skutočnosti to však boli len praktické potreby biskup-

 290 Porov. WIEL, C. Van de: History of Canon Law, s. 67.
 291 V čase pontifikátu pápeža Gregora VII. (1073–1085), v súvislosti s historickou udalosťou 

známou ako „púť do Canossy“, sa mali dokonca stúpenci Henricha IV. (1056/1084–1105) 
pokúsiť o osvojenie si inštitútu exceptio spolii v kráľov prospech, v záujme dosiahnutia 
jeho očistenia. Toto však malo byť cirkevnými predstaviteľmi znemožnené. O tom, že tento 
prostriedok bol uvedenému pápežovi známy a bol ním aj rozsiahle využívaný napokon vy-
povedajú viaceré zachované záznamy. Porov. COWDREY, H. E. J.: The Enigma of Archbis-
hop Lanfranc. In PATTERSON, R. B. (ed.): Haskins Society Journal. Studies in Medieval 
History, s. 151 a RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico-giuridico, s. 228–229.

 292 Medzi najvýznamnejšie cirkevnoprávne zbierky, ktoré boli od času zostavenia Pseudo-izi-
doriánskych dekretálií týmito falzifikátmi ovplyvnené, zaraďujeme najmä Collectio Ansel-
mo dedicata, Decretum Burchardi, Collectio duodecim partium, tri zbierky Iva zo Chartres 
(Collectio tripartita, Decretum Ivonis episcopi Carnotensis a Panormia), Zbierku kardinála 
Deusdedita (Collectio cardinalis Deusdedit), Libri duo de synodalibus causis et disciplinis 
ecclesiasticis a ďalšie.

 293 S ohľadom na miesto a čas vzniku tejto zbierky je však ťažko možné tvrdiť, že boli zosta-
vené na presadenie pápežských práv a privilégií, prípadne, že by vznikli priamo v Ríme. 
Aj keď bol totiž ich autor prísnym obhajcom pápežskej teokracie, dekretálie nesledovali 
priamo cieľ posilnenia postavenia rímskeho biskupa. Skutočnosť, že kompilácia nemohla 
vzniknúť v Ríme, dokazuje viacero indícií, ktoré by sme mohli zhrnúť do nasledujúcich 
bodov: 1. jej poznanie v Ríme je oveľa neskoršieho dátumu; 2. nepoužíva žiadne partiku-
lárne italské kompilácie; 3. rímske právo čerpá len z vizigótskej zbierky Alarichovho bre-
viára (Breviarium Alaricianum, Lex Romana Visigothorum, r. 506), nereflektujúc existenciu 
kodifikovaného justiniánskeho práva (ius Romanum Iustinianeum). Porov. MICHAL, J.: 
Dějiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím k dějinám práva římského, s. 31. 
Napriek tomu ale zostáva faktom, že pápeži v istých obdobiach túto kompiláciu naozaj 
použili k presadzovaniu svojich cieľov. Je totiž isté, že v roku 864 biskup Rothad zo Soissons 
(832–869) Pseudo-izidorianu so sebou priniesol do Ríma, ak nie celú, aspoň jej niektoré 
dôležité úryvky. Treba ale podotknúť, že v pápežských listoch z konca 9. a celého 10. storo-
čia, až na dve alebo tri bezvýznamné citácie tejto kompilácie, sa v nich ďalšie nevyskytujú. 
Bližšie som sa touto problematikou zaoberal v článku VLADÁR, Vojtech: Pseudo-izido-
riánske dekretálie a ich vplyv na vývoj pápežského primátu. In Právněhistorické studie. 
Č. 41 (2012), s. 291–322.
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ských predstaviteľov franskej partikulárnej cirkvi, ktoré prispeli nielen k zalo-
ženiu pseudo-izidorskej falšovateľskej dielne, ale tiež ku konštituovaniu pred-
metného inštitútu. Ten mal do budúcna ešte výraznejším spôsobom ovplyv-
niť nielen ďalší vývoj kánonického, ale i svetského procesného práva.294 

Z hľadiska ďalšieho vývoja viedlo koncepčné rozšírenie inštitútu exceptio 
spolii, a to nielen z hľadiska aktívnej legitimácie subjektov, v praxi k rôznym 
kontroverziám. Je napríklad preukázané, že koncom 11. storočia bola táto 
námietka používaná nielen v prospech nižšieho duchovenstva, ale i laikov, 
a to aj v prípade, ak sa pozbavenie držby týkalo len malej časti majetku.295 
Aj z toho dôvodu sa podujali na úpravu jej procesného uplatňovania pápe-
ži a vynikajúci právnici Gregor IX. (Gregorius, 1227–1241), v prvej úradnej 
a exkluzívnej zbierke vôbec – Liber extra (r. 1234), a Bonifác VIII. (Bonifa-
tius, 1294–1303) v druhej obdobnej zbierke – Liber sextus (r. 1298). V súlade 
s nariadením prvého z nich došlo k bližšiemu vymedzeniu práv a povinností 
procesných strán vo vzťahu k tejto námietke (X de restitutione spoliatorum 
2,10).296 Napriek tomu však prax zostávala naďalej nesúrodou. Jej konečnú 
procesnú úpravu priniesla až zbierka Bonifáca VIII. Ten v relevantnom ti-
tule odkazuje na dve pápežské nariadenia, pričom ustanovenia buly pápeža, 
a opätovne vynikajúceho právnika, Inocenta IV. (Innocentius, 1243–1254), sa 
ukázali byť v tomto smere tými najdôležitejšími (c 1 VI de restitutione spolia-
torum 2,5).297 Na základe tejto úpravy bolo možné exceptio spolii použiť v ci-
vilných kauzách iba voči spoliantovi samotnému, len v trestných kauzách aj 
voči tretím osobám.298 Spolium muselo ale zároveň predstavovať viac než po-
lovicu majetku. Kto túto námietku vzniesol, musel navyše preukázať spoliá-
ciu do pätnástich dní.299 Obmedzenie na biskupov a duchovných sa v texte 
nespomína, rovnako ako požiadavka použitia násilia proti aktívne legitimo-
vanému.300 Práve po tejto úprave sa námietka, s istými malými odchýlkami, 
 294 Túto domnienku potvrdzuje predovšetkým celkový prístup a metódy, ktorými falšovatelia 

pracovali so starším právom. Porov. RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico-giuridico, 
s. 187.

 295 Porov. MARTÍNEZ-TORRÓN, J.: Anglo-American Law and Canon Law. Canonical Roots 
of the Common Law Tradition, s. 176.

 296 Porov. MACKELDEY, Ferdinand – KAUFMANN, Philip Ignatius: Modern Civil Law. 
Vol. I. New York: Published by P. I. Kaufmann, 1845, s. 262.

 297 Bližšie k tejto problematike pozri RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico-giuridico, 
s. 313n.

 298 Porov. RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico-giuridico, s. 240.
 299 Porov. VANČURA, J.: Úvod do studia soukromého práva římského, s. 173.
 300 Rubrika uvedeného titulu Liber sextus znie: In civilibus non admittitur spoliationis exceptio, 

facta ab alio quam ab actore. In criminalibus admittitur facta a tertio, dummodo sit de tota 
substantia vel maiori parte. Exceptio probari debet infra quindecim dies; alias fit condem-
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dostala, na základe jej širokej akceptácie legistami i kánonistami, aj do ius 
commune, kde zotrvala ako pevná súčasť rímsko-kánonického procesu prak-
ticky až do modernej doby.301 

4.4  Záver
Z pohľadu historickoprávneho vývoja dochádzalo už v rímskom vulgárnom 
práve, z ktorého Pseudo-Izidor preukázateľne vychádzal, k reálnemu stiera-
niu rozdielov medzi vlastníckym právom a držbou, pričom relevantná právna 
terminológia sa stávala vágnou.302 S ohľadom na originalitu premietnutia nie-
len terminológie, ale najmä spôsobov držobnej ochrany do prameňov stredo-
vekého kánonického práva možno falšovateľov zo pseudo-izidorskej dielne 
označiť nekriticky snáď až za novátorov, ktorí ju v konečnom dôsledku rozvi-
nuli do impozantných rozmerov. Najmä na tomto pozadí možno konštatovať, 
že i keď sa uvedení autori snažili dosiahnuť svoj partikulárny cieľ, t. j. pomoc 
franským biskupom proti bezpráviu svetských pánov, v skutočnosti sa im po-
darilo dosiahnuť cieľ univerzálny, a významným spôsobom ovplyvnili nielen 
vývoj univerzálnej Cirkvi a jej práva, ale i celej svetskej spoločnosti.303 Sku-
točnosť, že falšovatelia pri zabezpečovaní ochrany držby duchovných iba jed-
noducho neodkazovali na právne normy rímskeho práva navyše dokazuje, že 
k ich právnym koncepciám ich viedli len praktické ciele. Obdobne z praktic-
kých potrieb neskôr nadviazal na axiómy naznačené falzifi kátormi vo svojom 

natio expensarum. Vo všeobecnosti možno detailné pojednanie o pôvode tejto námietky 
a jej vývoji z limitovaného procesného pravidla na všeobecný držobný prostriedok nájsť 
v tretej časti diela RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico-giuridico, s. 141n a stručne 
tiež v práci FOURNIER, Paul: Les officialités au Moyen Âge – Étude sur l‘organisation, la 
compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastique ordinaires en France de 1180 à 1328. 
Paris: Plon, 1880, s. 164–166.

 301 Porov. LANGE, H. – KRIECHBAUM, M.: Römisches Recht im Mittelalter, s. 920.
 302 Porov. WESSELS, J. W.: History of the Roman-Dutch Law, s. 480–481. Už poklasické právo 

napokon nepovažovalo držbu výlučne za res facti, ako to bolo v období klasickom, ale začí-
nala byť stále viac vnímaná ako právo k veci. To bol prirodzený dôsledok miešania pojmov 
„držba“ a „vlastníctvo“, i keď treba otvorene povedať, že k úplnému zliatiu týchto inštitútov 
nikdy nedošlo. I napriek vulgarizácii práva a priblíženiu týchto pojmov tak boli v poklasic-
kom období popri vlastníckych žalobách uplatňované aj držobné interdikty, a vyskytovali 
sa teda i osobité posesórne spory s cieľom ochrániť rušenú držbu. Porov. BLAHO, P.: Držba 
v predsocialistickom a socialistickom práve. Rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie 
v súčasnosti, s. 80 a 82.

 303 Túto lichotivú pozíciu im ale výslovne upiera spomínaný právny historik Francesco Ruffi-
ni. Porov. RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico-giuridico, s. 159.
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diele mních Gracián (Gratianus), ktorý rozvinul myšlienky kánonickoprávnej 
držobnej ochrany ešte do širších rozmerov. Z hľadiska ďalšieho vývoja možno 
konštatovať, že to bola predovšetkým exceptio spolii, ktorá postavila do popre-
dia prameňmi i právnou praxou potvrdený princíp, že vypudenému držiteľovi 
má byť znovuobnovená držba (spoliatus ante omnia debet restitui). Chronolo-
gicky mladšia actio spolii potom determinovala ďalší procesný vývoj smerom 
k vytvoreniu univerzálnej žaloby použiteľnej prakticky na akúkoľvek kauzu, 
ktorá sa týkala straty držby. Celý proces napokon dokončila prekvitajúca veda 
kánonického (sčasti i rímskeho) práva, vďaka ktorej sa v období vrcholného 
stredoveku podarilo pevne etablovať oba právne prostriedky v cirkevnej i se-
kulárnej právnej praxi. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že celkový úspech kánonickoprávnej 
exceptio spolii v stredovekej societe možno zdôvodniť najmä spoločenskými 
záujmami a potrebami feudálnej spoločnosti. Kánonistický postulát posta-
vený na tvrdení, že kto bol zbavený držby, má mu byť všetko vrátené, bez 
dôkazu čohokoľvek iného okrem spoliácie, sa totiž stal vecou všeobecného 
významu. V týchto súvislostiach je nevyhnutné vyzdvihnúť i stálu potrebu 
existencie silnej centrálnej autority, ktorá by bola schopná udržať mier me-
dzi európskymi kniežatami a panovníkmi, čo súviselo predovšetkým s pre-
trvávajúcim partikularizmom stredovekej Európy obdobia 12. a 13. storo-
čia. Práve skreslené zaobchádzanie s vtedajším feudálnym právom totiž často 
podnecovalo sporové strany k braniu zákona do vlastných rúk, čo prispieva-
lo k politickej nestabilite jednotlivých krajín.304 Najmä na tomto pozadí ex-
ceptio spolii oslovila svojou koncepciou nielen mnohých právnikov majúcich 
záujem na ochrane držby pred násilnými zásahmi zo strany iných, ale i via-
cerých európskych vládcov a zákonodarcov, ktorí sa snažili o obmedzenie po-
užívania svojpomoci, značne rozšírenej predovšetkým v stredoveku.305 Rola, 
ktorú táto námietka zohrala v právnickej tradícii kresťanského Západu však 
neskončila ani v uvedenom historickom období. Exceptio spolii totiž ovplyv-
ňovala podobu viacerých držobných inštitútov aj počas novoveku, a to ako 
súčasť slávneho rímsko-kánonického procesu, ktorý dominoval v rámci sys-

 304 Porov. BERMAN, H. J.: Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, 
s. 153.

 305 Porov. WESSELS, J. W.: History of the Roman-Dutch Law, s. 480–481. Za ich úspechom tak 
stála i neistota doby, v ktorej bolo páchanie násilia na dennom poriadku a zistenie defini-
tívnych práv bolo zdĺhavé a neisté. Porov. LANGE, H. – KRIECHBAUM, M.: Römisches 
Recht im Mittelalter, s. 923 a RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico-giuridico, s. 233.
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tému ius  commune v Európe prakticky až do 19. storočia.306 Jej vplyvy sú na-
pokon badateľné i v modernej dobe, na čo poukážeme v ďalšej kapitole tohto 
diela na príklade právnej úpravy držobnej ochrany v novom českom občian-
skom  zákonníku.

 306 Porov. HARTMANN, W. – PENNINGTON K. (eds.): The History of Medieval Canon Law 
in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX. History 
of Medieval Canon Law, s. 45–46 a HOBZA, A. – TUREČEK, J.: Úvod do církevního práva, 
s. 161–162.
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doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

5.1  Úvod
V predštátnych spoločnostiach pri vymáhaní nárokov zastávala dôležité 
miesto svojpomoc. Právne dejiny poukazujú na to, že jej praktiky pretrvá-
vali aj v čase, keď rodové zriadenie zaniklo a nahradilo ho zriadenie štátne. 
V Ríme sa svojpomoc (talio) uplatňovala prostredníctvom jednotlivých rodín 
a rodov. Náčelníci jednotlivých rodov (foedera patris gentium) ju regulovali 
dohodami. Kráľ zas intervenoval ako zmierujúci orgán v sporoch medzi rod-
mi. Rímske právo svojpomoc postupne obmedzovalo307 a v republikánskom 
období ju dovoľovalo len v prípadoch nutnej obrany a núdze a pri tvrdošij-
nom odpore protivníka zdráhajúceho dostaviť sa na súd (in ius vocatio).308

Dnes nemožno s určitosťou zistiť kedy a akým spôsobom bola do praxe 
zavedená najstaršia forma rímskeho civilného procesu. Od právnika Gaia sa 
dozvedáme strohú informáciu, že legisakčný proces bol najstaršou formou 
súdnej ochrany. „Žaloby, ktoré používali predkovia (tzv. veteres), sa nazývali le-

 307 Svojpomoc bola obmedzovaná interdiktmi republikánskych prétorov (interdictum de vi 
a interdictum de vi armata), zákonmi proti násiliu (napr. Zákon dvanástich tabúľ stanovo-
val, za akých podmienok možno použiť svojpomoc proti zlodejovi, ktorý bol pristihnutý 
pri čine“, porov.: Tab. VIII.12.13.14) a taktiež rozhodnutím cisára Marka Aurélia (decretum 
divi Marci, ktorý zakazoval veriteľom svojpomocné vymáhanie pohľadávok pod hrozbou 
straty vlastného nároku na žalobu).

 308 Uvedenú svojpomoc pripúšťal aj Zákon dvanástich tabúľ: 1. SI IN, IUS VOCAT, ITO. NI IT, 
ANTESTAMINO. IGITUR EM CAPITO. 2. SI CALVITUR PEDEMVE STRUIT, MANUM 
ENDO IACITO. (Tab. I).

  1. Ak niekto je predvolaný na súd, nech ide. Ak nejde, nech sa privolajú svedkovia. Potom 
nech sa zadrží. 2. Ak [žalovaný] otáľa alebo chce utiecť, nech sa na neho vztiahne ruka [pou-
žije fyzické násilie].
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gisakcie, a to buď preto, že boli odvodené zo zákonov [...], alebo preto, že sa (ich 
formulácie) pripájali k slovám samotných zákonov [...]“ (Gai Inst. 4.11-30).309 
Čo sa týka zavedenia legisakčného systému je isté len to, že bol aplikovaný 
v dobe primitívnych agrárnych pomerov a že bol charakteristický pre obdobie 
rímskej republiky.310 Keďže niet priamych podkladov na ozrejmenie uvedenej 
problematiky, vyprofi lovali sa dve hlavné hypotézy. Prvá sa týka svojpomoci, 
ktorú štát postupne obmedzoval, až napokon ju celkom nahradil. Podľa dru-
hej hypotézy prechod od svojpomoci k štátnej ochrane nebol bezprostred-
ným, ale až ďalším vývojovým stupňom. Týmto stupňom bol spoločenský tlak 
na členov, ktorí sa ocitli v spore, aby ho riešili v dohode o rozhodcovi. Takto 
sa štátna ochrana súkromných práv a záujmov postupne objavovala a presa-
dzovala aj v Ríme a v akejsi konkurencii s inštitúciou rozhodcovstva.311

Rimania postupne prišli k poznaniu, že poriadok, právnu istotu a stabili-
tu v štáte nemožno dosiahnuť bez funkčného systému ochrany subjektívnych 
práv tak zo strany inštitucionálnej, ako aj procesnej. Za tým účelom vytvorili 
nielen premyslený systém vecných a osobných žalôb312 a rôznych procesných 
prostriedkov, ale aj štruktúru súdnych orgánov, o ktorých budeme hovoriť. 
Inými slovami povedané, zavedením legisakcií do praxe rímsky štát katego-
ricky žiadal svojich občanov (cives Romani), aby sa so svojimi nárokmi obra-
cali na súd, ktorý mal dať priechod právu, a tak zadosťučiniť spravodlivému 
riešeniu súkromných sporov.

 309 Actiones, quas in usu veteres habuerunt, legis actiones appellabantur vel ideo, quod legibus 
proditae erant (quippe tunc edicta praetoris, quibus conplures actiones introductae sunt, non-
dum in usu habebantur), vel ideo quia ipsarum legum verbis accommodatae erant et ideo 
inmutabiles proinde atque leges observabantur (Gai Inst. 4.11).

 310 V kontexte vývoja rímskeho súkromného práva sa uplatnili tri procesné systémy (legisakč-
ný – „legis actiones“; formulový – „formulae“; kogničný – „cognitio extra ordinem“), ktoré sa 
časovo prelínali. Najstarší legisakčný proces bol roku 17 pred Kr. zrušený Júliovým záko-
nom o rozhodovaní súkromných sporov. Formulový proces (ktorý vznikol na prelome 3. 
a 2. stor. pred Kr. v praxi cudzineckého prétora) pomerne dlho existoval popri legisakčnom 
procese, až ho úplne nahradil. Neskôr formulový proces bol v praxi čoraz viac zatláča-
ný kogničným procesom. Začiatkom 3. stor. po Kr. sa formulový proces prestal používať 
a v roku 342 po Kr. bol definitívne zrušený.

 311 Porov. REBRO, Karol – BLAHO, Peter: Rímske právo. 3. vyd. Bratislava: Iura edition, 2003, 
s. 113–114.

 312 Vecná žaloba je tá, ktorou vznášame nárok že buď nejaká hmotná vec je naša, alebo že nám 
prislúcha nejaké právo ... (Gai Inst. 4.3). Osobná žaloba je tá, ktorou žalujeme niekoho, kto 
je nám obligačne zaviazaný buď zo zmluvy, alebo z deliktu ... (Gai Inst. 4.2).
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5.2  Charakter legisakčného procesu
Podstata legisakčného procesu spočívala vo formálnom a slávnostnom pre-
hlásení nároku pred magistrátom pomocou citovania slov zákona (lege age-
re). Proces sa vyznačoval mimoriadnym stupňom formálnosti (tak po slov-
nej, ako aj symbolickej stránke) až do takej miery, že nedodržanie formalizmu 
viedlo k strate procesu.313 Uvedená „strojenosť“ legisakčného procesu sa pre-
javovala vo vzájomných slávnostných prehláseniach sporových strán i súd-
neho magistráta. Legisakcie obsahovali časti voľné (ktoré sa prispôsobova-
li jednotlivým prípadom) a časti pevné (ktoré museli byť prednesené podľa 
predpísaných schém a ktoré boli spravidla vytvorené podľa znenia zákona – 
lex).314 Legisakcie vo svojich pevných častiach boli nemenné. Už aj malá od-
chýlka od predpísaného znenia určitej formulácie spôsobila, že strana, ktorá 
sa tohto nedopatrenia dopustila, proces prehrala.315 Prísnym formalizmom 
bol viazaný aj magistrát (spravidla prétor), ktorý pôsobil v prvej fáze procesu 
a ktorého úloha v súdnom spore bola ešte pomerne pasívna a jeho inherencie 
relatívne úzke.316

 313 Porov. Gai Inst. 4.16.
 314 Formuláre používané v legisakčnom procese boli výtvorom pontifikálnej (kňazskej ju-

risprudencie), ktorá v právnom živote Rimanov prevládala až do 3. storočia pred Kr. Rím-
ski kňazi (pontifices) viedli kalendár, v ktorom evidovali „dies fasti“ (ich počet bol 40, ne-
skôr 50 dní), v ktorých sa podľa vôle bohov mohli viesť spory a „dies nefasti“ (asi 110 dní), 
v ktorých to bohovia zakazovali. Pritom kňazi si viedli archív formulárov týkajúcich sa 
právnych úkonov a tiež žalôb.

 315 Napríklad, ak by žalobca pre porezanie viniča žaloval tým spôsobom, že by v žalobe spo-
menul „vinič“ a nie „stromy“, tak by stratil nárok pokračovať v spore a súd by prehral. Bolo 
to preto, lebo Zákon dvanástich tabúľ (z ktorého žaloba na porezanie viniča vychádzala) 
hovoril všeobecne len o stromoch a nie o viniči (Gai Inst. 4.11).

 316 Súdny magistrát v úvodnej časti legisakčného procesu bol povinný používať tri slávnost-
né slová (tria verba sollemnia alebo verba legitima), t. j. „do“, „dico“, „addico“. Slovo „do“ 
musel vysloviť pri dosadení sudcu: „iudicem, arbitrum dare“. Slovo „dico“ zas pri vecných 
žalobách (vindikáciách). Výraz „addico“ magistrát používal v prípadoch, keď žalovaný ne-
popieral nárok žalobcu, čo malo za následok, že nebolo nutné vec ďalej preskúmavať pred 
sudcom a magistrát autoritatívne potvrdil (addicere) žalobcovo právo (Gai Inst 1.134; 2.24; 
3.189). V tejto súvislosti porov. MICHELS, Agnes Kirsopp: The Calendar of the Roman 
Republic. New Jersey: Princeton University Press, 1967, s. 48–49; NICOSIA, Giovanni: Il 
processo privato romano. Nascita ed evoluzione della iurisdictio. Vol. 3/1. Catania: Libreria 
Editrice Torre, 2012, s. 53; GUIDA, Giovanni: Ius dicere e iudicare. Iurisdictio del magistra-
to e poteri del giudice. In Il giudicce privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto 
Burdese. Vol III. a cura di L. Garofalo. Padova: Cedam, 2015, s. 15–19.

  Predtým uvedené skutočnosti dosvedčujú taktiež literárne pramene, konkrétne Marcus 
Terentius Varro (116 – 27 pred Kr.), Publius Ovidius Naso (43 pred Kr. – 17 po Kr.), Lucius 
Annaeus Seneca (4 pred Kr. – 65 po Kr.) a ďalší.
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S uvedenou charakteristikou úzko súvisela aj ďalšia vlastnosť legisakčného 
procesu a to jeho nepružnosť, ktorá súvisela s jeho prísnou zviazanosťou s ci-
vilným zákonom. Podľa Gaia dôvodom uvedenej nepružnosti bolo prílišné 
puntičkárstvo (substilitas) starých právnikov. „Postupom času však všetky tieto 
legisakcie upadli do opovrhnutia. Lebo starí (právnici), ktorí sa vtedy podieľali 
na tvorbe práva, to svojím prílišným puntičkárstvom priviedli až tak ďaleko, že 
kto sa len máličko zmýlil, prehrával spor. A tak Aebutiovým zákonom a dvoma 
Juliovými zákonmi boli tieto legisakcie zrušené a bolo zavedené nové konane...“ 
(Gai Inst. 4.30).

Ďalšou dôležitou charakteristikou legiskačného procesu bolo jeho rozde-
lenie na dve striktne od seba oddelené etapy: a) pred magistrátom (in iure), 
b) pred sudcom (in iudicium alebo apud iudicem). Cieľom prvej bolo nastoliť 
obsah a rámec sporu podľa formálnych schém, a preto sa vyžadovala prítom-
nosť obidvoch strán. V tejto fáze žalobca povolával žalovaného, aby sa dosta-
vil pred magistráta (in ius vocatio). V prípade, že došlo k dohode o rozhod-
nutí sporu (litis contestatio), t. j. že žalovaný poprel žalobcov nárok (defensio), 
magistrát priznal žalobu a sporové strany odkázal na sudcu. Druhé štádium 
sporu sa odohrávalo pred inou osobou, súkromným sudcom (iudex privatus), 
ktorý nebol štátnym orgánom, ale magistrátom poverenou osobou na vyrie-
šenie sporu a ktorého si strany vyberali samy. Sudcami mohli byť rímski obča-
nia, ktorí boli magistrátom zapísaní do zoznamu (album iudicium). Pôvodne 
mohli súdiť len senátori, neskôr od konca druhého storočia pred n. l. jazdci 
a od cisára Augusta mohli byť sudcami príslušníci oboch stavov. Súkromné 
spory teda rozhodovali rímski občania - súkromníci. Magistrát len vytváral 
predpoklady na vedenie súdneho konania najmä tak, že posudzoval právny 

  Dies nefasti, per quos dies nefas fari praetorem do dico addico. Itaque non potest agi: necesse 
est aliquo uti verbo, cum lege quid peragitur. Quod si tum imprudens id verbum emisi tac 
quem manumiserit, ille nihilo minus est liber, sed vitio (VARRO, Marcus Terentius: De lin-
gua latina. 6.30).

  Ne tamen ignores variorum iura dierum, / non habet officii Lucifer omnis idem. / ille nefastus 
erit, per quem tria verba silentur: / fastus erit, per quem lege licebit agi. / nec toto perstare die 
sua iura putaris: / qui iam fastus erit, mane nefastus erat; / nam simul exta deo data sunt, 
licet omnia fari, / verbaque honoratus libera praetor habet. / est quoque, quo populum ius 
est includere saeptis; / est quoque, qui nono semper ab orbe redit (OVIDIUS, Publius: Fasti. 
1.45-54).

  An ille plus praestat, qui inter peregrinos et ciues aut urbanus praetor adeuntibus assessoris 
verba pronuntiat, quam qui quid sit iustitia, quid pietas, quid patientia, quid fortitudo, quid 
mortis contemptus, quid deorum intellectus, quam gratuitum bonum sit bona conscientia? 
(SENECA, Lucius Annaeus: Ad Serenum de Tranquilitate animi. 3.4).
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základ žaloby a potom na sudcu delegoval právomoc vyniesť rozsudok (sen-
tentia).317 

Medzi podstatné charakteristiky legisakčného procesu bolo aj jeho výlučné 
obmedzenie na rímskych občanov (cives Romani). Cudzinci (peregrini) ako 
i Latíni boli z neho vylúčení,318 lebo legisakcie sa zakladali na ius Quiritium.319 
Okrem toho muselo byť isté, či išlo o spor medzi svojprávnymi rímskymi ob-
čanmi (sui iuris). Procesnú spôsobilosť byť účastníkom sporu v čase konania 
legisakčného procesu nemali otroci a osoby podriadené otcovskej alebo man-
želovej moci. Išlo o nesvojprávne osoby (alieni iuris), konkrétne o fi lii et fi liae 
familias, uxores in manu, personae in mancipio.320

Na záver tejto časti ešte uvedieme dve skutočnosti. Gaiove Inštitúcie (4.12) 
dosvedčujú, že systém legisakčného procesu zahŕňal len päť legisakcií: „po-
mocou legisakcie sa žalovalo piatimi spôsobmi: „sacramento“, „per condictio-
nem“, „per iudicis postulationem“, „per manus iniectionem“, a „per pignoris ca-
pionem“. Prvé tri boli rozhodovacie, t. j. týkali sa vlastného procesu, ostatné 
boli exekučné.321 Júliov zákon o súkromnom súdnictve (lex Iulia iudiciorum 
privatorum) zo 17. roku pred n. l. zaviedol ako riadny druh súdneho procesu 
len formulový proces a legisakčný proces zostal len ako výnimka pred cen-
tumvirálnym súdom.

 317 Porov. SKŘEJPEK, Michal: Poodkryté tváře římského práva. Příbram: Havlíček Brain Team, 
2006, s. 32.

 318 Niektorí právni romanisti sa prikláňajú k názoru, že v legisakčnom procese mohli vystu-
povať ako procesné strany aj Latíni. Na túto tému pozri PUGLIESE, Giovanni: Il processo 
civile romano 1. Le legis actiones. Roma: Edizioni Ricerche, 1961, s. 232–235.

 319 Za peregrínov boli považovaní všetci tí, ktorí neboli rímskymi občanmi alebo Latínmi. La-
tíni boli pôvodní obyvatelia Latia a latinských miest spojených s Rímom vo federácii – foe-
dus Cassianum – r. 493 pred Kr. Hoci im bolo priznané ius commercii (právo obchodovať) 
a ius conubii (uzavierať manželstvá s rímskymi občanmi podľa civilného práva), nemali 
„patria potestas“. Pokiaľ mal Latín commercium, tak bol spôsobilý k príslušným právnym 
úkonom, ale nie k právam, ktoré mali rímski občania. Napríklad, ak rímsky občan manci-
páciou previedol na Latína vlastníctvo nejakej veci, tak tento scudzovací úkon bol platný, 
ale Latín sa nestal vlastníkom tejto veci na základe starobylého kviritského práva (dominus 
ex iure Quiritum). Preto formula „aio hanc rem meam esse ex iure Quiritium“ nebola prí-
stupná pre Latínov tak pri mancipácii, ako aj pri sporovej či nesporovej legisakcii. Latíni 
teda neboli spôsobilí k legisakciám, ktoré mali oporu v ius Quiritium.

 320 Gaius v tejto súvislosti uvádza (Gai Inst. 2.96): Je potrebné vedieť, že tým osobám, ktoré sú 
v právomoci, v manželskej moci alebo v mancipiu, nemožno nič postúpiť iniurecesiou: lebo 
ak nemôžu mať tieto osoby nič vlastného, je – ako sa rozumie – len logické, že ani na súde 
nemôžu nič vindikovať ako svoje vlastné.

 321 Čo sa týka problematiky legisakcií porov. BRTKO, Róbert: Počiatky súdnej ochrany sub-
jektívnych práv v rímskom práve – päť legisakcií. In Prvky a princípy rímskeho a kánonic-
kého práva. Praha: Leges, 2016, s. 50–70.
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5.3  Magistráti
Počas niekoľkých storočí trvania legisakčného procesu počet orgánov (ktorým 
boli zverené povinnosti týkajúce sa tak nastolenia, ako aj ukončenia procesu) 
postupne narastal. V predchádzajúcej časti sme konštatovali, že legisakčné 
konanie sa delilo na dve štádiá, a to pred magistrátom a pred súkromným 
sudcom. Už samotné delenie civilného procesu na dve od seba oddelené fázy 
si vyžiadalo existenciu dvoch súdnych orgánov, jednak orgánu štátnej moci 
a jednak orgánu súkromného. V tejto časti budeme hovoriť o súdnych orgá-
noch prvého typu.

Hoci aj počet magistrátov, pred ktorými bolo možné iniciovať súdne kona-
nie, postupne narastal, to ešte neznamenalo, že všetky procesy sa nutne mu-
seli riadiť pravidlami legisakčného procesu. Preto bude potrebné rozlišovať 
medzi magistrátmi, pred ktorými bolo možné procesné konanie „lege agere“ 
a tými, pred ktorými sa síce uskutočňovali procesy prakticky podobné legi-
sakčným, ale napriek tomu nešlo o spory zákonné (tzv. iudicia legitima). Táto 
nezákonnosť sporu mala úzku súvislosť s delením zákonov na „leges roga-
tae“ a „leges datae“.322 Taliansky právny romanista Giovanni Pugliese uvedenú 
problematiku ozrejmuje nasledovne. Nelegitímnosť procesu je potrebné skú-
mať s ohľadom na rímsku zákonodarnú techniku. Stávalo sa, že určitý proces 
sa nezakladal na zákone „lex rogata“, ktorý v Ríme prijalo ľudové zhromažde-
nie, ale na zákone „lex data“. Z pohľadu inej komunity bol však takýto proces 
legitímny. Uvedené možno ilustrovať na štatúte mesta Bantia (Lex osca tabu-
lae Bantinae 5.24) – t. j. na zákone (lex data), ktorý vydal magistrát a platil ako 
štatút nejakého novozaloženého mesta (colonia). Nelegitímnosť procesu teda 
znamenala, že jeho základom bolo imperium magistráta, a preto išlo o proces, 
ktorý sa len legisakčnému procesu podobal.323 Stojí za povšimnutie, že práve 

 322 Vo verejnom práve sa zákon (lex) chápal ako všeobecný rozkaz zhromaždenia národa 
alebo ľudu (plebsu), ktorý bol prijatý na návrh magistráta. Zákonodarnú iniciatívu mali 
výhradne vyšší magistráti, t. j. konzuli, prétori, plebejský tribún a neskôr aj cisár. Len 
uvedení magistráti boli oprávnení rokovať s národom na centuriátnych zhromaždeniach, 
resp. s plebsom na koncilia plebis. Tieto zhromaždenia mohli návrh zákona len schváliť 
alebo zamietnuť, ale nemohli na ňom nič meniť. Návrh zákona – „rogatio lex“ – musel dať 
navrhovateľ verejne vyhlásiť. Preto sa takého zákony nazývali „leges rogatae“ na rozdiel 
od zákonov nazývaných „leges datae“, ktoré neboli prijaté zhromaždením ľudu, ale boli 
jednostranne vydané samotným magistrátom, ktorý bol na to splnomocnený ľudovým 
zhromaždením alebo senátom. „Leges datae“ boli vydávané najmä v provinciách a novo 
založených kolóniách a mohli ich vydávať aj mimoriadni magistráti.

 323 Porov. PUGLIESE, G.: Il processo civile romano 1. Le legis actiones, s. 117–118. 
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v takýchto situáciách vznikali popri legisakčnom procese na súdoch cudzi-
neckých prétorov prvé formulové procesy.

Iudicia legitima mohli existovať len medzi rímskymi občanmi, povoľoval 
ich mestský prétor a na základe Júliovho zákona o súkromnom súdnictve mu-
seli byť ukončené 18 mesiacov od litiskontestácie. Naproti tomu iudicia impe-
rio continentia (spory závislé na povolení magistráta) boli ostatné spory, ktoré 
museli byť rozhodnuté do konca funkčného obdobia magistráta, ktorý schvá-
lil litiskontestáciu. Ich predĺženie bolo možné len tým, že bol vymenovaný 
nový sudca (iussum iudicandi).

Druhý problém, ktorému bude nutné sa venovať, je určiť, či zavedenie pré-
torského úradu spôsobilo stratu práva konzulov rozhodovať súkromné spory 
a viesť súdnictvo.

Súčasné manuály rímskeho práva uvádzajú, že v období kráľovstva držite-
ľom súdnej moci bol kráľ. Zaujímavú teóriu predstavil De Martino,324 podľa 
ktorého dozor nad súdnictvom neprináležal kráľovi, a pred rokom 367 pred 
n. l. ani republikánskym magistrátom, ale len pontifi kom. Odhliadnuc od 
tejto hypotézy, ktorá nenašla podporu u súčasných právnych romanistov, je 
možné sa prikloniť k väčšinovému názoru, že súdne procesy v najstaršej dobe 
viedol kráľ (rex).325

Z fragmentu rímskeho právnika Pomponia vyplýva, že po páde kráľovstva 
(510 pred n. l.) súdne právomoci prešli automaticky na dvoch na jeden rok 
volených najvyšších republikánskych magistrátov – konzulov, ktorí sa spo-
čiatku nazývali prétori (praetores). „Po vyhnaní kráľov boli ustanovení dva-
ja konzuli a bolo rozhodnuté zákonom, aby mali najvyššie právo...“ (Pomp. D. 
1.2.2.16). Konzulom v rámci ich impéria patrilo aj právo rozhodovať spory 
a usmerňovať súdnictvo.

K rozhodujúcemu opatreniu došlo v roku 367 pred n. l., kedy Liciniovým 
a Sextiovým zákonom bol zavedený úrad prétora na odbremenenie práce 
konzulov voľbou na jeden rok. Prétorovi ako ústavnému zástupcovi konzu-
lov (minor collega consulum) prislúchalo impérium, avšak užíval ho v obme-
dzenom rozsahu: spravidla nevystupoval ako vojenský veliteľ, ale trvalo sídlil 
v meste a jeho hlavnou úlohou bol výkon súdnictva (iurisdictio) v civilných 
sporoch medzi rímskymi občanmi. Preto ofi ciálny názov úradu znel mestský 

 324 DE MARTINO, Francesco: La giurisdizione nel diritto romano. Padova: Cedam, 1937, s. 5; 
DE MARTINO, Francesco: Storia della costituzione romana 1. Napoli: E. Jovene, 1951, 
s. 172.

 325 Uvedené dosvedčujú literárne pramene: DIONÝSIOS z Halikarnássu: Roman antiquities 
4.25.2; 10.1.2; CICERO, Marcus Tullius: De re publica 2.21.38; 5.2.3; LIVIUS, Titus: Ab 
Urbe condita 1.41.5.
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prétor (praetor urbanus). Pomponius taktiež poukázal na praktické dôvody 
zavedenia tohto úradu. „A keďže konzuli často opúšťali mesto pre vojny so su-
sedmi, aby bol niekto, kto by mohol v obci vyhlasovať právo, stalo sa, že sa volil 
aj prétor...“(Pomp. D. 1.2.2.27).

Ústavná reforma z roku 367 pred n. l., tradične spájaná s prijatím Lici-
niovho a Sextiovho zákona, mala teda veľký význam z pohľadu súdnej sprá-
vy, lebo po prvýkrát bol výkon spravodlivosti (ius reddere) zverený magis-
trátovi, ktorého hlavná úloha spočívala v starostlivosti o verejné a súkromné 
súdnictvo. Na rozdiel od Pomponia, ktorý za ustanovením tohto úradu videl 
praktické dôvody, rímsky historik Livius zriadenie pretúry vnímal ako poli-
tické rozhodnutie a ako reakciu na prístup plebejcov k úradu konzula.326 Pod-
ľa spomínaného Liciniovho a Sextiovho zákona jeden z konzulov musel byť 
plebejcom.327

Okrem úradu prétora boli ustanovení aj ďalší dvaja magistráti, na ktorých 
sa bolo možné obrátiť s problematikou riešenia súkromných sporov. Od roku 
367 pred n. l. jurisdikčná právomoc patrila aj kurulským edilom, ktorých 
súdna právomoc sa vzťahovala na spory týkajúce sa zodpovednosti za fyzic-
ké vady pri kúpnej zmluve uzavretej na trhu.328 Koncom prvej púnskej voj-
ny v roku 242 pred n. l. vznikol úrad druhého prétora, ktorý bol príslušný na 
spory medzi rímskymi občanmi a cudzincami, alebo len medzi tými cudzin-
cami, ktorí sa podriadili rímskemu súdu. Takto bol počet prétorov zvýšený 
na dvoch. Ich jurisdikčná právomoc rozdelila na jurisdikciu medzi rímskymi 
občanmi (iurisdictio urbana) a medzi Rimanmi a cudzincami alebo len me-
dzi cudzincami (iurisdictio peregrina). O rozdelení jurisdikcie rozhodoval lós. 
Prétor, ktorému pripadla „iurisdictio urbana“ sa nazýval mestský (praetor ur-
banus) a ktorému pripadla „iurisdictio peregrina“ sa nazýval cudzinecký (pra-
etor peregrinus). V súvislosti so zriaďovaním prvých provincií (Sicília, Sardí-
nia, Korzika, Macedónia, Afrika, Hispánia, Asia, Gallia Narbonensis atď.) sa 

 326 LIVIUS, T.: 6.42.11.
 327 4. storočie pred Kr. je obdobím prenikania plebejcov do patricijských úradov. Už na sklon-

ku 5. storočia pred Kr. (r. 409) stal sa im prístupný úrad kvestora. Najväčším úspechom 
plebejcov v boji o prístup k magistratúram bol už spomínaný zákon navrhnutý Liciniom 
a Sextiom (z r. 367 pred Kr.), podľa ktorého jeden z konzulov musel byť plebejcom. Na ten-
to zákon neskôr (v r. 342 pred Kr.) nadviazalo plebiscitum „uti liceret consules ambos ple-
beios creari“, podľa ktorého mohli plebejci obsadiť súčasne obe konzulské miesta. Plebejci 
si v pomerne krátkych intervaloch vydobyli aj prístup k ostatným patricijským magistra-
túram: od r. 364 pred Kr. plebejci mohli zastávať úrad kurulského edila, od r. 356 pred Kr. 
úrad diktátora, od r. 351 pred Kr. úrad cenzora a od r. 337 pred Kr. aj úrad prétora.

 328 Kurulskí edilovia spolu s plebejskými edilmi tvorili zvláštne kolégium, ktoré v Ríme vyko-
návalo policajné služby, najmä dozeralo na poriadok na uliciach a trhoviskách.
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objavili ďalší cudzineckí prétori, ktorí boli postavení do ich čela ako správ-
covia (praesides). Na vzrastajúci počet súdnych magistrátov mali vplyv nie-
len vnútropolitické a praktické dôvody, ale aj územná expanzia Ríma, ktorá 
mala za následok zintenzívnenie hospodárskych a obchodných stykov medzi 
 Rimanmi a ostatným obyvateľstvom.

Natíska sa nám otázka. Bolo možné považovať cudzineckého prétora za 
štátny orgán legisakčného procesu? Odpoveď súvisí s ďalšou otázkou. Boli 
legisakcie prístupné aj pre cudzincov? Odpoveď na druhú otázku je, že le-
gisakčný proces bol prístupný len pre rímskych občanov a že cudzinci boli 
z neho vylúčení. Niektorí autori však pripúšťajú výnimky a hovoria, že aj pred 
cudzineckým prétorom bolo možné v istých prípadoch uskutočniť legisakč-
né konanie a to jednak na základe spojeneckých zmlúv (foedera), ktoré Ri-
mania uzavreli s niektorými cudzími národmi,329 alebo na základe dvoch zá-
konov: lex Calpurnia de repetundis (149 pred n. l.) a lex Iunia de repetundis 
(123 pred n. l.).

Pokiaľ ide spojenecké zmluvy, pramene neuvádzajú procesné prostriedky, 
pomocou ktorých by sa cudzinci mohli takto dožadovať svojich práv. Preto 
väčšina právnych romanistov sa prikláňa k názoru, že cudzinci boli vylúčení 
z legisakčného procesu.330 Nedostatočné informácie nachádzame aj o obsahu 
už uvedených zákonov, ale strohá zmienka o spore, v ktorom boli zaintereso-
vaní cudzinci a v ktorom sa konalo prostredníctvom legis actio sacramento, je 
veľmi prekvapivá. Bol to Cicero, ktorý spomína (in: Brutus 27.106; De offi  ciis 
2.21.27; In Verrem 2.6.15; 3.84.195; 4.25.56), že na základe týchto zákonov bol 
ustanovený stabilný súdny orgán na preskúmavanie trestného činu „crimen 
repetundarum“.331 Snáď prijateľné vysvetlenie naznačili dvaja romanisti Cle-
mens August Karl Klenze332 a Feliciano Serrao.333 Podľa nich legisakčné ko-
nanie bolo formálne uskutočnené v záujme cudzincov, ktorí boli poškodení 
rímskymi občanmi vykonávajúcimi funkcie procesných patrónov.

 329 Napr. GIRARD, Paul Frédéric: Histoire de l‘organisation judiciaire des Romains. Paris: A. 
Rousseau, 1901, s. 213.

 330 Napr. KASER, Max: Vom Begriff des „commercium“. In Studi in onore di Vincenzo Arangi-
o-Ruiz: Nel XLV anno del suo insegnamento II. Napoli: Ed. M. Lauria, 1953, s. 141.

 331 Jeho skutková podstata spočívala vo vydieraní pri výkone úradnej moci, konkrétne v ne-
oprávnenom privlastňovaní vecí a peňazí miestodržiteľom na provinčnom obyvateľstve. 
Odsúdený za takýto trestný čin sa nemohol stať magistrátom a sudcom. Porovnaj BARTO-
ŠEK, Milan: Encyklopedie římského práva. Praha: Panorama, s. 1981, s. 200, 276.

 332 KLENZE, Clemens August Karl: Fragmenta Legis Serviliae: Repetundarum. Kila, United 
Stated: Kessinger Publishing, 2010, s. 3.

 333 SERRAO, Feliciano: Appunti sui „patroni“ nei processi repetundarum. In Studi in onore di 
Pietro di Francisci II. Milano: Giuffrè Editore, 1956, s. 478.
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Th eodor Mommsen334 sa domnieva, že magistrátom, pred ktorým sa usku-
točňovalo legiskačné konanie podľa lex Calpurnia de repetundis a lex Iunia de 
repetundi, bol cudzinecký prétor. Dedukuje to z analogickej situácie popiso-
vanej právnikom Gaiom: 

Použitie legisakcie je dovolené v dvoch prípadoch: pri zábezpeke z hro-
ziacej škody (cautio damni infecti) a ak sa má pojednávať pred centumvi-
rálnym súdom. Ak sa však ide k centumvirom, najskôr sa koná pomocou 
legisakcie per sacramentum pred mestským alebo cudzineckým prétorom 
(Gai Inst. 4.31). 

Momsenova domnienka nie je nepravdepodobná. Ale aj takáto mimoriad-
na kompetencia cudzineckého prétora (ktorá mu bola s najväčšou pravde-
podobnosťou udelená prostredníctvom osobitného zákona a pre konkrétny 
prípad majúci svoje špecifi ká, ako vykonávanie legisakcie proti patrónom cu-
dzincov) ešte nevyvracala všeobecné zásady legisakčného procesu, podľa kto-
rých tento proces bol prístupný Rimanom a uskutočňoval sa pred mestským 
prétorom.

Vráťme sa ešte k textu Gaiovych Inštitúcií (4.31), ktorý obsahuje zmienku 
o legisakčnom konaní pred cudzineckým prétorom: „Ak sa však ide k centum-
virom, najskôr sa koná pomocou legisakcie „per sacramentum“ pred mestským 
alebo cudzineckým prétorom.“

Z Gaiovho textu by sa na prvý pohľad mohlo mylne zdať, že v uvedenom 
prípade mohli pred cudzineckým prétorom vystupovať ako procesné strany 
aj cudzinci. To však tak nebolo, lebo proces pred centumvirálnym súdom sa 
vždy dotýkal sporných záležitostí z oblasti ius civile335 a z nich boli cudzinci 
úplne vylúčení. Podstata výnimky, o ktorej sa zmieňuje Gaius, nespočívala 
v sprístupnení legisakcií cudzincom, ale v dovolení, aby rímski občania mohli 
viesť legisakčný proces pred cudzineckým prétorom.336

Domnievame sa, že existujú dve hypotézy, ktoré by mohli ozrejmiť skutoč-
nosť, ako sa výnimka (t. j. dovolenie pre Rimanov viesť legisakčný proces pred 
cudzineckým prétorom) mohla dostať do právnej praxe. Podľa prvej hypotézy 
Júliov zákon o súkromnom súdnictve zo 17. roku pred n. l. (ktorý ako riadny 
druh procesu zaviedol len formulový proces a legisakčný proces dovolil len 
v osobitných prípadoch) vzal na vedomie túto výnimku, ktorá už v čase Jú-

 334 MOMMSEN, Theodor: Lex repetundarum. In Gesammelte Schriften. Berlin: Weidman, 
1904, s. 54.

 335 Hlavne dedičské spory, napr. nároky neopomenuteľných dedičov na poskytnutie povinné-
ho podielu z dedičstva (portio legitima). 

 336 Porov. PUGLIESE, G.: Il processo civile romano 1. Le legis actiones, s. 133.
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liovho zákona mala charakter zvyklosti a do praxe bola zavedená v priebehu 
1. storočia pred n. l. Ak by táto domnienka bola pravdivá, znamenalo by to, že 
princíp delenia kompetencií medzi mestským a cudzineckým prétorom začal 
v prvom storočí pred n. l. reálne oslabovať.337 Nám sa však javí ako oveľa viac 
pravdepodobná druhá hypotéza, podľa ktorej Júliov zákon jednoducho naria-
dil, že prežité a pozostalé legis actio sacramenti, ktoré slúžia cieľom centumvi-
rálneho súdu, sa môžu uplatňovať pred jedným alebo druhým prétorom, kto-
rí administrujú spravodlivosť v súkromných veciach.338

Obráťme ešte raz pozornosť na úrad cudzineckého prétora. Skutočnosť, že 
sa pred ním konanie legis actiones (až na spomenuté výnimky) neaplikova-
lo, prakticky znamenalo, že procesy, ktoré prešli do jeho právomoci, neboli 
usmerňované a riadené tvrdými a nepružnými zákonmi legisakčného proce-
su. Z druhej strany ale nemožno vylúčiť, že všetky tieto procesy, zvlášť tie pr-
votné, v skutočnosti nesledovali vzory a schémy jednotlivých legisakcií: napr. 
vzory legis actio per manus iniectionem339 alebo legis actio per pignoris capione-
m,340 alebo legis actio per per iudicis arbitrive postulationem.341 Inými slovami 
povedané, protivníci v spore a cudzinecký prétor neboli viazaní po užívaním 
prísne formálnych procesných postupov per legis actiones a to tým spôsobom, 
že ich neaplikovali vôbec alebo ich neaplikovali úplne. Ale z druhej strany 
cudzinecký prétor a sporové strany v čase pred Júliovým zákonom ešte ne-
mali nevyhnutne povinnosť riadiť sa iným procesným postupom. Myslíme 

 337 Hypotézu podporuje Feliciano Serao, ktorý hovorí, že aj pred prijatím Júliovho zákona 
mohli rímski občania uskutočňovať súdne konanie pred cudzineckým prétorom, ale len 
prostredníctvom formulového procesu (per formulas). Zostáva nezodpovedané, či osla-
benie princípu delenia kompetencií medzi mestským a cudzineckým prétorom vstúpilo 
do praxe postupne, alebo či to bolo následkom jednotlivých normatívnych nariadení tý-
kajúcich sa špecifických prípadov. Porov. SERRAO, Feliciano: La „iurisdictio“ del pretore 
peregrino. Milano: Giuffrè Ed., 1954, s. 137–177.

 338 Porov. WLASSAK, Moritz: Römische Prozessgesetze. II. Leipzig: Duncker & Humblot, 1891, 
s. 185; GIRARD, P. F.: Histoire de l‘organisation judiciaire des Romains, s. 215.

 339 Jej cieľom bolo začatie personálnej exekúcie, t. j. exekúcie priamo na telo neplatiaceho 
dlžníka, čo je symbolicky vyjadrené v samotnom názve žaloby – „manus iniectio“ (polo-
žiť ruku). To znamená, že veriteľ položením svojej ruky na odsúdeného dlžníka sa ujímal 
moci nad jeho osobou.

 340 Išlo o nepriame exekučné konanie (lebo zabavenie veci bolo v podstate kautelárnym a nie 
donucovacím opatrením) a jeho podstata spočívala v zmocnení sa veci dlžníka, ak verite-
ľovi nevyplatil náležitú peňažnú čiastku.

 341 Názov žaloby pochádza zo žiadosti, aby prétor dosadil sudcu alebo rozhodcu. Žaloba ne-
vyžadovala sacramentum a mohla sa použiť len na ochranu určitých práv: a) záväzkov zo 
sponsa; b) práva spoludediča, ktorý žiadal rozdelenie pozostalosti prostredníctvom actio 
familiae erciscundae; c) rozdelenia spoluvlastníctva (actio communi dividundo); d) úpravy 
hraníc susediacich pozemkov (actio finium regundorum).
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si, že takýmto postupným (nie radikálnym) spôsobom sa legisakčné konanie 
začalo vytrácať zo súdnej praxe a bolo nahradzované konaním formulovým. 
Iné uvažovanie, ako správne vysvetľuje Pugliese (t. j. prísne oddelenie medzi 
konaním per leges actiones a per formulas), by mohlo evokovať, že formulo-
vý proces sa zrodil z jedného dňa na druhý, bol už dobre utvorený a zreteľne 
odlíšený od procesu legisakčného.342 Na základe povedaného a s ohľadom na 
skutočnosti, ktoré sme uviedli na začiatku tejto časti príspevku, procesy, kto-
ré sa spočiatku začali konať pred cudzineckým prétorom, nebolo možné po-
važovať hneď za „legitímne“, lebo sa zakladali na moci (imperiu) magistrá-
ta a nie na zákone (lex rogata), ktorý prijalo ľudové zhromaždenie. Z druhej 
strany, nové procesné formy zavádzané cudzineckými prétormi do praxe (ako 
leges datae), nezriedka legiskacie len napodobňovali alebo z nich len vychá-
dzali, avšak nešlo tu o procesy legisakčné, hoci sa im do značnej miery po-
dobali.343

V tejto časti sa zmienime o ďalšom probléme, ktorý štylizujeme formou 
otázky. Spôsobilo ustanovenie pretúry stratu jurisdikčnej moci konzulov roz-
hodovať súkromné spory a viesť súdnictvo? Ešte dodáme, že otázka sa ne-
vzťahuje na názory tých autorov (napr. už uvedeného De Martiniho), ktorí 
popierajú, že by konzuli a ostatní vyšší magistráti vykonávali a usmerňova-
li súdnictvo (iurisdictio) v období po páde kráľovstva do roku 367 pred n. l. 
Mommsen a Girard zastávajú názor, že vytvorením prétorského úradu bola 
konzulom a tiež aj diktátorovi odňatá civilná sporová agenda (iurisdictio con-
tentiosa), bola im však ponechaná agenda nesporová (iurisdictio volunta-
ria),344 ako napr. in iure cessio, manumissio per vindictam, emantipatio, adop-
tio. Takéto tvrdenie je veľmi pravdepodobné, lebo v prameňoch niet zmienky, 
že by konzuli po roku 367 pred n. l. riadili civilné procesy. Naproti tomu via-
ceré texty dosvedčujú, že im bol ponechaný výkon nesporovej agendy (napr. 
Livius 49.10.11; Marc. D. 1.10.1).

Je však prípustné, a podľa nášho názoru aj najpravdepodobnejšie, iné vy-
svetlenie. Rozdiel medzi jurisdikciou sporovou a nesporovou sa nepovažu-
je za rímsky a text v D. 1.10.1 je interpolovaný. Je ťažko predstaviteľné, že už 

 342 Porov. PUGLIESE, G.: Il processo civile romano 1. Le legis actiones, s. 134.
 343 Pre úplnosť dodávame, že bol to až Aebutiov zákon (z asi r. 160 pred Kr.), ktorý fakultatív-

ne zaviedol pre rímskych občanov aj formulový proces popri už existujúcom legisakčnom 
procese.

 344 MOMMSEN, Theodor: Römisches Staatsrecht 2. Leipzig: S. Hirzel, 1876, s. 1011; GIRARD, 
P. F.: Histoire de l’ organisation judiciaire des Romains, s. 171.

  Terminológia „iurisdictio contentiosa“ a „iurisdictio voluntaria“ sa nachádza vo fragmente 
Marc. D. 1.16.2.
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v roku 367 pred n. l. boli tieto dve jurisdikcie Liciniovým a Sextiovým záko-
nom presne vymedzené. Je teda pravdepodobné, že zavedením úradu prétora 
(ako nižšieho kolegu konzulov, ktorý bol povinný zdržiavať sa v Ríme, lebo 
konzuli často opúšťali mesto pre vojny so susedmi) sa určilo, že sporová agen-
da sa sústredila z praktických dôvodov do rúk prétora. Je nepravdepodobné, 
že by konzuli na základe formálneho autoritatívneho opatrenia boli zbave-
ní sporovej agendy. Domnievame sa, že hoci konzuli z praktických dôvodov 
sporovú jurisdikciu nevykonávali, oprávnenie na jej vykonávanie im zostalo 
v latentnom stave naďalej.

5.4  Sudcovia
V druhom štádiu legisakčného, ale aj formulového procesu (apud iudicem) 
sa už riešili len faktické otázky. To znamená, že procesné strany predklada-
li svojej postoje, súkromný sudca (v niektorých prípadoch viacerí sudcovia) 
ich voľne hodnotí a na záver vynáša rozsudok (sententia). Povedali sme, že 
súkromný sudca (iudex privatus) preto, lebo sudca nebol štátnym orgánom, 
ale len súkromnou osobou, ktorá na základe judikačného príkazu od préto-
ra a po oboznámení sa so skutkovým a právnym stavom prípadu, bola zmoc-
nená k jeho vyriešeniu a vyhláseniu rozsudku. V období legisakčného, ale aj 
formulového procesu bola druhá etapa sporu riadená súkromným a nie štát-
nym orgánom, ktorý zvyčajne pozostával z jednej osoby (samosudcu – iudex 
unus), ale v osobitných prípadoch aj zo súdneho zboru.

Ďalšou charakteristikou súkromných súdnych orgánov bolo rozlíšenie me-
dzi sudcom (iudex) a rozhodcom (arbiter). Z klasických právnych prameňov 
vyplýva, že uvedený rozdiel bol v zásade viac menej len terminologickej po-
vahy, t. j., že rozhodca bol poddruhom sudcu.345 Nechýbajú autori (ako napr. 
Kasser alebo Broggini),346 podľa ktorých odlíšenie iudex - arbiter bolo v obdo-
bí legisakčného procesu oveľa výraznejšie a podstatné, t. j. náležali do dvoch 
formálne rozdielnych kategórií. 

 345 Porov. WLASSAK, M.: Römische Prozessgesetze. II, s. 228 a 289; BERTOLINI, Cesare: Ap-
punti didattici di diritto romano. Processo civile romano 1. Torino: Unione tipografico – 
Editore torinense, Milano - Napoli - Palermo - Roma,1913, s. 56; WENGER, Leopold: Isti-
tuzioni di procedura civile romana, tradotte da Riccardo Orestano. Milano: Giuffrè Editore, 
1938, s. 55.

 346 BROGGINI, Gerardo: Iudex arbiterve. Prolegomena zum Officium des römischen Privat-
richters. Köln, Graz: Böhlau, 1957, s. 33.
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Príslušné nariadenie Zákona dvanástich tabúľ (Tab. 2.2) bralo do úvahy 
dve osobitné situácie (ako prekážky), keď už bol stanovený termín stretnutia 
pred sudcom alebo arbitrom. Termín súdneho vypočutia stretnutia sa musel 
odročiť, ak v tom čase sudca alebo arbiter vážne ochoreli alebo mali stretnutie 
s cudzincom. Iné ustanovenie Zákona dvanástich tabúľ (Tab. 9.3) prikazovalo 
odsúdiť sudcu alebo arbitra na trest smrti (poena capitis), ak pri výkone svojej 
funkcie prijal úplatok. Môžeme postrehnúť, že rovnaké nariadenia sa dotýkali 
tak sudcov ako aj arbitrov.

Okrem nariadení, ktoré boli spoločné pre obidve kategórie súdnych orgá-
nov, v Zákone dvanástich tabúľ nachádzame aj normy, ktoré sa vzťahovali len 
na arbitrov, napr. ustanovenie troch arbitrov v prípade spáchania deliktu „vin-
diciae falsae“ (Tab. 12.3), alebo rovnako ustanovenie arbitrov v prípade sporu 
o určení hraníc pozemku (Tab. 7.5). Od Valeria Proba347 (4.10) sa dozvedáme 
o procese, v ktorom rozhodca oceňoval hodnotu sporu (arbiter liti aestiman-
dae). Podobne aj Inštitúcie právnika Gaia (4.17) spomínajú menovanie roz-
hodcu v prípade sporov týkajúcich sa rozdelenia spoločnej veci alebo delenia 
pozostalosti medzi spoludedičov.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že väčší počet špecifi ckých nariadení 
vzťahujúcich sa na úrad arbitra (ktoré sme našli v prameňoch) nasvedčuje 
tomu, že na arbitra sa občania obracali častejšie ako na sudcu a že arbiter 
mal širší rozsah oprávnení než sudca. Myslíme si však, že väčší počet zmie-
nok v prameňoch poukazuje skôr na to, že úrad arbitra bol oproti úradu sud-
cu viac špecializovaný. Inými slovami povedané, prípady zverené rozhodcovi 
boli špecifi cky vymenované, pokiaľ však v právnom poriadku chýbala takáto 
osobitosť, tak magister poveril rozhodovaním sporu sudcu.

Povedali sme, že text Gaiových Inštitúcií (4.17) sa taktiež zmieňuje o ar-
bitroch, a to len v súvislosti so žalobou legis actio per iudicis arbitrive postula-
tionem.348 V úvodnej časti sme konštatovali, že systém legisakčného procesu 
zahŕňal päť legisakcií, z ktorých prvé tri boli rozhodovacie a ostatné boli exe-
kučné (Gai Inst. 4.12). Gaius dosvedčuje, že pri všetkých troch rozhodovacích 
legisakčných konaniach bolo spomenuté menovanie sudcu, avšak v poradí 
pri druhom konaní bolo spomenuté tak ustanovenie sudcu, ale aj rozhod-
cu: „Nato žalobca povedal: KEĎ TY TO POPIERAŠ, ŽIADAM ŤA PRÉTOR, 
ABY SI NÁM USTANOVIL SUDCU ALEBO ROZHODCU“. Okrem toho Ga-
ius dodáva, že tento druh žaloby musel byť použitý v dvoch prípadoch, a to: 

 347 Valerius Probus, gramatik a filológ z 1. stor. pred Kr., autor diela De iuris notarum.
 348 Názov tejto žaloby pochádza zo žiadosti, aby prétor dosadil sudcu alebo rozhodcu. Žaloba 

nevyžadovala sacramentum a mohla sa použiť len na ochranu určitých práv.
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a) pri rozdeľovaní pozostalosti medzi spoludedičov, b) pri žalobe o rozdelení 
akejkoľvek spoločnej veci. V týchto dvoch prípadoch bol magistrát povinný 
vymenovať rozhodcu (Gai Inst. 4.17).

Ďalšia osobitosť rozhodcu oproti sudcovi bola spomenutá v Zákone XII ta-
búľ, a to v prípade spáchania deliktu „vindiciae falsae“ (Tab. 12.3) a v prípade 
sporu o určení hraníc pozemku (Tab. 7.5). Osobitosť spočívala v tom, že pré-
tor bol povinný ustanoviť nie jedného, ale troch arbitrov, ktorí tvorili rozhod-
covské kolégium. Konanie sa potom nenazývalo iudicium, ale arbitrium. 

Stojí za zmienku, že Zákon XII tabúľ spomína kolégium troch arbitrov, ale 
pramene klasického práva permanentne uvádzajú rozhodcu len v jednotnom 
čísle. Tieto skutočnosti nás privádzajú k domnienke, že v období formulové-
ho procesu dochádzalo k asimilácii medzi sudcom a rozhodcom.

Samosudcovia a arbitri boli v Ríme pôvodne volení len zo senátorov, na 
konci republiky aj z jazdcov a za cisárstva majetné osoby. V Ríme a provin-
ciách sa viedol zoznam občanov, ktorí mohli byť sudcami v spore. Spočiatku 
ho zostavovali prétori a za principátu cisári. Podľa Augustových leges Iuliae 
bol zoznam sudcov (album iudicium, iudices selecti) zložený zo štyroch tried 
(decuriae iudicum). Do prvých troch dekúrií boli zaradené osoby z radu se-
nátorov a jazdcov. Do štvrtej patrili rímski občania s polovičným jazdeckým 
cenzom (200 000 sestercií). Sudcovská činnosť bola občianskou povinnosťou 
(munus publicum) a každý kto bol povolaný za sudcu, mal povinnosť ju prijať. 
Z istých dôvodov zákon oslobodzoval príslušných občanov od tejto povin-
nosti. Odmietnuť ju mohli napr. otcovia s väčším počtom detí, verejní učite-
lia a lekári. Prétor mohol uznať aj iné ospravedlňujúce dôvody, napr. nemoc, 
vyšší vek a podobné prekážky.

Pokiaľ išlo o poverenie sudcu magistrátom, aby rozhodol spor, platila zá-
sada, že ak žalobca a žalovaný súhlasne žiadali za sudcu rovnakú a spôsobi-
lú osobu, bola im pridelená. V prípade, že k zhode nedošlo, samosudca (resp. 
rozhodca) sa vyberal nasledovne. Žalobca navrhol žalovanému osobu zo sud-
covského zoznamu (iudicem ferre). Žalovaný mohol návrh prijať (iudicem su-
mere) alebo odmietnuť, a to aj bez udania dôvodu, musel však prisahať, že 
navrhovaný sudca nie je nestranný (iniquum eierare). Následne žalobca bol 
povinný predložiť nový návrh, poprípade ho opakovať, až sa žalovaný s ním 
stotožnil.349

 349 Porov. HEYROVSKÝ, Leopold: Dějiny a systém soukromého práva římského. Upravili 
Otakar Sommer a Jan Vážný. Bratislava: Právnická fakulta UK v Bratislave, 6. vyd., 1927, 
s. 133.
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Sudcovia a rozhodcovia neboli jedinými súdnymi orgánmi v legisakčnom 
procese. K nim je potrebné pripojiť decemvirov (desaťčlenný orgán volený ľu-
dovým zhromaždením ako nižšia magistratúra) a centumvirov (stopäťčlenný 
zborový  súd).350

Decemvirálny súd sa neudržal dlho a už za republiky splynul s centumvi-
rálnym súdom. Od Cicera sa dozvedáme, že decemvirálny súd rozhodoval 
spory týkajúce sa osobnej slobody351 a nemáme správy o tom, že by mu boli 
zverené iné kontroverzie. Pokiaľ ide o centumvirálny súd, ten v praxi fungoval 
v Ríme spravidla v menej členných senátoch. Medzi autormi sa vedú diskusie 
o kompetenciách tohto súdu.352 S istotou môžeme potvrdiť len tú skutočnosť, 
že počas republiky centumviri boli povolávaní súdiť kauzy týkajúce sa dedič-
skej postupnosti, čo zreteľne potvrdzuje Cicero.353 Wlasak sa pokúsil dokázať, 
že v republikánskom období do jeho kompetencie patrili aj vindikácie vo vše-
obecnosti, a zvlášť vindicationes in libertatem (procesy, v ktorom adsesor ako 
žalobca požadoval slobodu pre človeka) a vindicationes in servitutem (žaloby 
proti vlastníkovi služobného pozemku na uznanie služobnosti),354 avšak jeho 
argumenty sa nezdajú byť dosť presvedčivé.

5.5  Záver
Na základe štúdia prameňov a odbornej literatúry sme sa pokúsili poodkryť 
najstarší systém súdneho konania a tiež štruktúru súdnych orgánov antického 
Ríma, ktorých hlavným cieľom bola ochrana subjektívnych práv, na ktoré Ri-
mania kládli veľký dôraz. Spôsob nazerania Rimanov na súkromné právo (na 
rozdiel od dnešného) bol predovšetkým procesný, lebo každá chránená situá-
cia mala v rímskom práve svoju osobitnú žalobu. Preto sa Rimania v spornej 

 350 V sporoch medzi rímskymi občanmi a cudzincami rozhodovali rekuperátori (recupera-
tores), ktorí patrili medzi typické súdne orgány formulového procesu, ktoré však nie sú 
predmetom našej štúdie.

 351 CICERO, M. T.: Pro Caecina 33.97; CICERO, M. T.: De domo sua 29.78; CICERO, M. T.: De 
legibus 3.3.6.

 352 Porov. BOZZA, Francesca: Sulla competenza dei Centumviri. Napoli: Tip. F. Sangiovanni 
e Figlio, 1928, s. 21; PUGLIESE, Giovanni: Processo formulare. Torino: Levrotto & Bella, 
1948–1950, s. 237; FRANCIOSI, Gennaro: Il processo di libertà in diritto romano. Napoli: 
Ed. Jovene, 1961, s. 32.

 353 Primum tum populi romani hereditatem decemviri iudicent, cum vos volueritis de privatis 
hereditatibus centumviros iudicare? (De lege Agraria 2.17.44).

 354 WLASSAK, M.: Römische Prozessgesetze. Abteilung I. Ein Beitrag zur Geschichte des Formu-
larverfahrens. Leipzig, 1888, s. 221.
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situácii pýtali nie na právo (ako je to dnes), ale na žalobu, t. j. kládli si otáz-
ku, či v spornej situácii majú k dispozícii vhodnú žalobu. Po stránke inšti-
tucionálnej zabezpečovala ochranu subjektívnych práv dômyselne vytvorená 
štruktúra súdnych orgánov, do ktorých patrili nielen orgány štátnej moci, ale 
aj súkromné orgány. V kontexte predtým povedaného možno prísť k záve-
ru, že správne porozumieť hmotnoprávnym inštitútom rímskeho práva je ne-
možné bez poznania či už procesných prostriedkov (ktoré slúžili na ochranu 
subjektívnych práv), ale aj štruktúry súdnych orgánov.
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INTERDIKT AKO PROCESNÝ 
PROSTRIEDOK OCHRANY – POJEM, DRUHY 

A INTERDIKTNÝ PROCES V PRAMEŇOCH 
RÍMSKEHO PRÁVA

JUDr. Katarína Lenhartová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

6.1  Úvod
V Justiniánskych inštitúciách sa píše, že interdikty boli formálne slová, ktorý-
mi prétor alebo niečo nariadil, alebo zakázal (iubebat aut prohibebat). Urobil 
to vtedy, keď bola sporná držba alebo kvázidržba.355 Pojem kvázidržba použil 
už Gaius vo svojich Inštitúciách,356 pričom pod týmto pojmom chápal vzťah 
podobný držbe. Prétor prostredníctvom interdiktu buď zakazoval, aby sa nie-
čo stalo, alebo to naopak prikazoval. Formuly a slovné vyjadrenia, ktoré pri-
tom používal, sa nazývali interdikty (zákazy) a dekréty (príkazy). 

Ako píše Justinián, boli mnohí, ktorí zastávali názor, že pojmom interdikt 
by sa malo označovať len niečo zakazujúce, lebo slovo interdicere znamená 
rozkázať a zakázať. A keďže poznáme aj interdikty znovu nadobúdajúce a na 
predloženie veci alebo predvedenie osoby, mali sa vo vlastnom zmysle nazý-
vať prétorskými nariadeniami. Napriek tomu sa ale presadilo, že všetky takéto 

 355 Just. Inst. 4.15 pr.: Sequitur ut dispiciamus de interdictis seu actionibus quae pro his exercen-
tur. erant autem interdicta formae atque conceptiones verborum, quibus praetor aut iubebat 
aliquid fieri aut fieri prohibebat. quod tum maxime faciebat, cum de possessione aut quasi 
possessione inter aliquos contendebatur.

 356 Gai Inst. 4.139: Certis igitur ex causis praetor aut proconsul principaliter auctoritatem suam 
finiendis controuersiis interponit. quod tum maxime facit, cum de possessione aut quasi 
possessione inter aliquos contenditur; et in summa aut iubet aliquid fieri aut fieri prohibet. 
formulae autem et uerborum conceptiones, quibus in ea re utitur, interdicta decretaue uocan-
tur.
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prétorské príkazy a zákazy sa budú nazývať interdiktmi, pretože sa nariaďujú 
(dicuntur) medzi (inter) dvoma osobami.357

Kapitola, ktorú čítate, sa venuje pojmu interdikt a charakterizuje ho ako 
procesný prostriedok prétorskej ochrany. Okrem defi nície, z rôznych prame-
ňov, hovorí o rozdelení interdiktov a ich právnom význame, s ohľadom na 
subjekty, ktorým boli určené, ako aj s ohľadom na následok, ktorý nimi mal 
byť docielený. Príspevok obsahuje konkrétne interdikty a ich presné latinské 
znenia. Charakterizuje aj interdiktný proces s ohľadom na rôznu typológiu 
interdiktov. Autorka v príspevku neopomína ani právny vývoj ich významu 
a zmeny, ktoré nevyhnutne museli nastať pod vplyvom vývoja práva.

6.2  Pojem interdikt
Okrem žalobnej formy ochrany poskytovalo rímske právo, vo svojom vývo-
ji, i rôzne formy inej ochrany. Touto ochranou bola okrem svojpomoci najmä 
interdiktná ochrana.

Zobrať právo do vlastných rúk nebolo želané za každých okolností a bolo 
charakteristické najmä pre primitívne komunity, typické najmä pre starorím-
ske obdobie vývoja práva. Snahou tvorcov práva bolo vytvoriť systém právnej 
ochrany vo všetkých situáciách, pričom požiadavkou bolo, aby tento systém 
dokázal poskytnúť ochranu všetkým vzťahom súvisiacim s právom. Prétorovi 
bolo umožnené vydať interdikt dlho predtým, ako mohol tvoriť žaloby.

Interdikt existoval ako forma prétorskej ochrany.358 Bol príkazom pre sud-
cu, ktorý bol vydaný na základe žiadosti a viedol k ďalšiemu konaniu len 
v prípade, ak nebol ako príkaz vypočutý a rešpektovaný. 

 357 Just. Inst. 4.15.1: Summa autem divisio interdictorum haec est, quod aut prohibitoria sunt 
aut restitutoria aut exhibitoria. prohibitoria sunt quibus vetat aliquid fieri, veluti vim sine 
vitio possidenti, vel mortuum inferenti quo ei ius erit inferendi, vel in loco sacro aedificari, 
vel in flumine publico ripave eius aliquid fieri quo peius navigetur. restitutoria sunt quibus 
restitui aliquid iubet, veluti bonorum possessori possessionem eorum quae quis pro herede aut 
pro possessore possidet ex ea hereditate, aut cum iubet ei qui vi possessione fundi deiectus sit 
restitui possessionem. exhibitoria sunt per quae iubet exhiberi, veluti eum cuius de libertate 
agitur, aut libertum cui patronus operas indicere velit, aut parenti liberos qui in potestate eius 
sunt. sunt tamen qui putant, proprie interdicta ea vocari quae prohibitoria sunt, quia interdi-
cere est denuntiare et prohibere: restitutoria autem et exhibitoria proprie decreta vocari: sed 
tamen optinuit omnia interdicta appellari, quia inter duos dicuntur.

 358 Bližšie pozri k tomu: ŠURKALA, Ján: Prétorské interdikty ako predbežné rozhodnutia 
v rímskom práve. In: Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti – právne, historic-
ké a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 
 Šafárika, 2017. S. 481–486.
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Existujú polemiky, či interdikt bol prejavom impéria alebo jurisdikcie 
v rámci právomoci mestského prétora. Akokoľvek to bolo, mohol byť vyda-
ný len na základe prétorskej autority, ale ako vieme, bol to prvý krok (v bež-
nom súdnom spore) charakteristický osobitnými formalitami. Bol vydaný 
v prétorskej forme a v mnohých prípadoch zaradený do ediktu. Ale právo, 
ktoré ochraňoval, nemuselo byť nevyhnutne prétorským právom. Ochraňo-
val i mnoho nárokov pochádzajúcich z civilného práva, za porušenie ktorých 
nebola daná žiadna žaloba, ale ich vykonanie bolo ponechané na impérium 
magistráta. Práve v tomto spočívala funkcia veľkého množstva interdiktov sú-
visiacich s verejným záujmom, ktoré – okrem iného – ochraňovali napríklad 
verejné cesty a priestranstvá.359 

Ale, samozrejme, množstvo súkromných práv požívalo osobitnú ochra-
nu. Zákon XII. tabúľ obsahoval ustanovenie, ktoré hovorilo o tom, že človek 
môže vstúpiť na pozemok svojho suseda, aby pozbieral na zemi ležiace plody 
jeho stromu, ktoré prepadli cez plod k susedovi. Mohol si vynútiť toto právo 
prostredníctvom interdiktu de glande legenda,360 existovalo i viacero interdik-
tov s rovnakým účinkom.361 Akým spôsobom sa toto právo  vynucovalo pred-
tým, nie je známe. Tento a bez pochýb veľa iných interdiktov existovalo 
 predtým, ako prétor začal vydávať všeobecný edikt.

Podľa Gaia môžeme predpokladať, že interdikt slúžil ako dočasný opravný 
prostriedok. Vo svojich Inštitúciách píše, že v snahe ukončiť konfl ikty, mohol 
prétor alebo prokonzul, v určitých prípadoch, autoritatívne zasiahnuť vyu-
žitím svojej úradnej moci. Gaius ďalej píše, že sa tak najčastejšie dialo v prí-
padoch, kedy dve osoby mali spor o držbu či vzťah držbe podobný (quasi 
possessio). Prétor potom buď prikázal, aby sa niečo stalo formou dekrétu, ale-
bo zakázal, aby sa niečo stalo formou interdiktu.362

Dekrétmi sa potom prikazovalo, aby sa niečo stalo, niečo bolo predložené 
alebo navrátené. Interdiktom naopak zakazoval, aby sa niečo stalo, napríklad, 

 359 K tomu bližšie pozri napr. tieto tituly Digest: D. 43.7 až D. 43.14.
 360 Ulp. D. 43.28.1 pr.: Ait praetor: „glandem, quae ex illius agro in tuum cadat, quo minus illi 

tertio quoque die legere auferre liceat, vim fieri veto“.
 361 Napr. interdictum de mortuo inferendo a pod.
 362 Gai Inst. 4.139: Certis igitur ex causis praetor aut proconsul principaliter auctoritatem suam 

finiendis controuersiis interponit. quod tum maxime facit, cum de possessione aut quasi 
possessione inter aliquos contenditur; et in summa aut iubet aliquid fieri aut fieri prohibet. 
formulae autem et uerborum conceptiones, quibus in ea re utitur, interdicta decretaue uocan-
tur.
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keď zakázal, aby sa pokračovalo v násilí voči bezvadnému držiteľovi, alebo 
aby sa niečo nestalo na posvätnom mieste.363

Ak sa pozrieme na interdikty, ktoré mali veľký význam v súkromnom prá-
ve, inklinujeme k myšlienke, že interdikty boli provizórnym rozhodnutím, 
príkazom určujúcim dočasný stav vecí až do ďalšieho konania. Toto je však 
chybné uvažovanie. Už Buckland písal o tom, že väčšina z významných in-
terdiktov slúžila na ochranu držby, bez ohľadu na vlastníctvo.364 Samozrej-
me, že túto ochranu musíme vnímať ako predbežnú, pretože ju vždy porazil 
dôkaz o vlastníctve. Buckland dokonca napísal, že ochrana bola provizórna 
aj v neskoršom práve, kedy interdiktný proces bol nahradený tzv. žalobami 
na ochranu držby, no žaloba sama osebe, samozrejme, provizórny charakter 
 nemala.

Gaius považoval interdikty za akýchsi predchodcov žalôb, v širšom zmysle 
tohto významu ako proces vedúci k presadeniu práva. V pravom slova zmys-
le to, samozrejme, neboli žaloby, ale ako môžeme vidieť, interdikty viedli vo 
väčšine prípadov k žalobe. Je nepravdepodobné, že by niektorý z pôvodných 
textov prameňov rímskeho klasického práva hovoril o konkrétnych interdik-
toch ako o žalobách, avšak v Digestách nachádzame texty, ktoré tomu nasved-
čujú. Za Justiniána bolo to, čo sa predtým nazývalo interdiktami, zahrnuté do 
žalôb v ich bežnej podobe.

6.2.1  Druhy interdiktov
Vo vývoji rímskeho práva nachádzame veľké množstvo interdiktov. Pri mno-
hých poznáme aspoň ich približnú formu, pri iných vieme, iba že existovali, 
ale je, samozrejme, i veľké množstvo takých, o ktorých nevieme nič.365 Pozná-
me tri typy interdiktov a to prohibitórne, reštitutórne a exhibitórne.366 Prohi-
 363 Gai Inst. 4.140: Vocantur autem decreta, cum fieri aliquid iubet, uelut cum praecipit, ut 

aliquid exhibeatur aut restituatur, interdicta uero, cum prohibet fieri, uelut cum praecipit, 
ne sine uitio possidenti uis fiat, neue in loco sacro aliquid fiat. unde omnia interdicta aut 
restitutoria aut exhibitoria aut prohibitoria uocantur.

 364 BUCKLAND, William W.: A Manual of Roman Private Law. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2011, s. 414.

 365 BUCKLAND, W. W.: A text-book of Roman Law from Augustus to Justinian. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1921, s. 724.

 366 K tomu porov. Gai Inst. 4.140-142; Just. Inst. 4.15.1: Summa autem divisio interdictorum 
haec est, quod aut prohibitoria sunt aut restitutoria aut exhibitoria. prohibitoria sunt quibus 
vetat aliquid fieri, veluti vim sine vitio possidenti, vel mortuum inferenti quo ei ius erit in-
ferendi, vel in loco sacro aedificari, vel in flumine publico ripave eius aliquid fieri quo peius 
navigetur. restitutoria sunt quibus restitui aliquid iubet, veluti bonorum possessori possessio-
nem eorum quae quis pro herede aut pro possessore possidet ex ea hereditate, aut cum iubet 
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bitórne interdikty boli zakazujúce, reštitutórne znovu nadobúdacie a exhibi-
tórne obsahovali výzvy na predloženie veci alebo osoby.

Zakazujúce boli tie, ktorými prétor zakazoval, aby sa niečo stalo, napríklad 
použilo násilie voči tomu, kto pochoval mŕtveho tam, kde mal právo pocho-
vávať; proti tomu, kto držal vadne, prípadne išlo o zákaz stavať na sakrálnom 
mieste alebo robiť niečo na verejnej rieke či jej brehu, čo obmedzovalo vod-
nú dopravu.

Znovu nadobúdacie interdikty boli tie, ktorými prétor nariaďoval, že sa 
niečo malo vydať, napríklad vydať držiteľovi dedičstva držbu toho, čo niekto 
z dedičstva drží ako bonorum possessor, prípadne ako civilný držiteľ, alebo 
ním nariaďoval prétor navrátenie do držby pozemku toho, kto bol zo svojej 
držby násilím vyhnaný.

Interdikty na predloženie veci alebo osoby boli tie, ktorými prétor nariaďo-
val, že sa niečo malo predložiť, alebo sa mal niekto predviesť, napríklad ten, 
o ktorého slobode bola pochybnosť, alebo prepustenec, ktorému patrón ulo-
žil vykonať nejakú službu v jeho prospech, alebo deti v prospech otca, v kto-
rého moci boli.367 

Interdikty sa ďalej delili podľa iného kritéria na posesórne, týkajúce sa drž-
by a neposesórne, tie ktoré sa držby netýkali. Posesórne sa ďalej delili na adi-
piscentné, retenčné a rekuperačné. Začnime však prvým rozdelením, ktoré 
sme naznačili. 

ei qui vi possessione fundi deiectus sit restitui possessionem. exhibitoria sunt per quae iubet 
exhiberi, veluti eum cuius de libertate agitur, aut libertum cui patronus operas indicere velit, 
aut parenti liberos qui in potestate eius sunt. sunt tamen qui putant, proprie interdicta ea vo-
cari quae prohibitoria sunt, quia interdicere est denuntiare et prohibere: restitutoria autem et 
exhibitoria proprie decreta vocari: sed tamen optinuit omnia interdicta appellari, quia inter 
duos dicuntur.

 367 Just. Inst. 4.15.1: Summa autem divisio interdictorum haec est, quod aut prohibitoria sunt 
aut restitutoria aut exhibitoria. prohibitoria sunt quibus vetat aliquid fieri, veluti vim sine 
vitio possidenti, vel mortuum inferenti quo ei ius erit inferendi, vel in loco sacro aedificari, 
vel in flumine publico ripave eius aliquid fieri quo peius navigetur. Restitutoria sunt quibus 
restitui aliquid iubet, veluti bonorum possessori possessionem eorum quae quis pro herede aut 
pro possessore possidet ex ea hereditate, aut cum iubet ei qui vi possessione fundi deiectus sit 
restitui possessionem. exhibitoria sunt per quae iubet exhiberi, veluti eum cuius de libertate 
agitur, aut libertum cui patronus operas indicere velit, aut parenti liberos qui in potestate eius 
sunt. sunt tamen qui putant, proprie interdicta ea vocari quae prohibitoria sunt, quia interdi-
cere est denuntiare et prohibere: restitutoria autem et exhibitoria proprie decreta vocari: sed 
tamen optinuit omnia interdicta appellari, quia inter duos dicuntur.
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6.2.1.1  Exhibitórne interdikty
Exhibitórne interdikty boli interdiktami smerujúcimi na predloženie veci 
a predvedenie osoby, ak si to vyžadovala sporná situácia. Končili vždy slovíč-
kom „exhibeas“. Niekoľko veľmi známych príkazov tohto typu sa týkalo príka-
zov voči osobám. Napr. príkaz „quem liberum“ slúžil prepustenému, ktorý bol 
údajne neoprávnene zadržaný a znel: „quem liberum dolo malo retines exhibe-
as“.368 Rovnakým typom boli tie, ktoré smerovali voči deťom prepustencov,369 
prípadne voči manželke.370 V prípade detí aj manželky mohol byť použitý aj 
iný typ a to prohibitórny interdikt, „de liberis ducendis, de uxore ducenda“.371 
Na vydanie veci existovala actio ad exhibendum, takže nebolo nutné použí-
vať exhibitórny interdikt, no jeden predsa len existoval, príkaz slúžiaci na vrá-
tenie neoprávnene zadržiavaného majetku, de tabis exhibendis.372 Tu nebo-
lo možné použiť actio de exhibendum, pretože nebola známa vôľa poručiteľa 
z testamentu, nebolo možné povedať, kto má právo na majetok. Pokiaľ išlo 

 368 Ulp. D. 43.29.1 pr.: Ait praetor: „quem liberum dolo malo retines, exhibeas.“
 369 K tomu pozri: Ulp. D. 43.30.1 pr.: Ait praetor: „qui quaeve in potestate lucii titii est, si is eave 

apud te est dolove malo tuo factum est, quo minus apud te esset, ita eum eamve exhibeas“.“, 
Gai Inst. 4.162: Si igitur restitutorium uel exhibitorium interdictum redditur, uelut ut resti-
tuatur ei possessio, qui ui deiectus est, aut exhibeatur libertus, cui patronus operas indicere 
uellet, modo sine periculo res ad exitum perducitur, modo cum periculo; Just. Inst. 4.15.1: 
Summa autem divisio interdictorum haec est, quod aut prohibitoria sunt aut restitutoria aut 
exhibitoria. prohibitoria sunt quibus vetat aliquid fieri, veluti vim sine vitio possidenti, vel 
mortuum inferenti quo ei ius erit inferendi, vel in loco sacro aedificari, vel in flumine publico 
ripave eius aliquid fieri quo peius navigetur. restitutoria sunt quibus restitui aliquid iubet, ve-
luti bonorum possessori possessionem eorum quae quis pro herede aut pro possessore possidet 
ex ea hereditate, aut cum iubet ei qui vi possessione fundi deiectus sit restitui possessionem. 
exhibitoria sunt per quae iubet exhiberi, veluti eum cuius de libertate agitur, aut libertum cui 
patronus operas indicere velit, aut parenti liberos qui in potestate eius sunt. sunt tamen qui 
putant, proprie interdicta ea vocari quae prohibitoria sunt, quia interdicere est denuntiare et 
prohibere: restitutoria autem et exhibitoria proprie decreta vocari: sed tamen optinuit omnia 
interdicta appellari, quia inter duos dicuntur.

 370 Paul. D. 43.16.2 pr.: Dolove malo eorum factum est, quo minus perveniret.
 371 K tomu pozri bližšie: Hermog. D. 43.30.2 pr.: „Immo magis de uxore exhibenda ac ducenda 

pater, etiam qui filiam in potestate habet, a marito recte convenitur.“; Ulp. D. 43.30.3 pr.: 
Deinde ait praetor: „si lucius titius in potestate lucii titii est, quo minus eum lucio titio ducere 
liceat, vim fieri veto.“

 372 Ulp. D. 43.5.1 pr.: Praetor ait: „quas tabulas lucius titius ad causam testamenti sui pertinen-
tes reliquisse dicetur, si hae penes te sunt aut dolo malo tuo factum est, ut desinerent esse, ita 
eas illi exhibeas. item si libellus aliudve quid relictum esse dicetur, decreto comprehendam.“
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o vôľu stále žijúceho človeka, bolo možné použiť actio de exhibendum, preto-
že vlastník bol známy.373 

6.2.1.2  Reštitutórne interdikty
Reštitutórnych interdiktov bolo viacero. Ich úlohou bolo obnoviť alebo zru-
šiť niečo, čo bolo vykonané v rozpore so zákonom. Končili vždy slovom „res-
tituas“. 

Mnohé z nich sa zaoberali verejnými právami, nariaďovali ukončenie zasa-
hovania do solum publicum, sacrum, sanctum, verejných ciest, riek atď. Napr.: 
„quod in fl umine publico ripave eius immissum habeas si ob id aliter aqua fl uit 
quam priore aestate fl uxit, restituas“.374

Iné sa týkali súkromných práv, napr. interdictum de precario, na navrátenie 
toho, čo bolo in precario,375 interdictum fraudatorium376 na zabránenie pod-
vodu voči veriteľovi, interdictum quod vi aut clam, znejúci: „quod vi aut clam 
factum est, qua de re agitur, id, si non plus quam annus est cum experiendi po-
testas est, restituas“377 a tie, ktoré mohli byť použité súčasne s posesórnymi in-
terdiktmi, quam hereditatem a ich príbuzným, quod legatorum, quorum bono-
rum a unde vi.378

Interdictum quorum bonorum (z ktorého dedičstva) slúžil na nadobudnu-
tie držby prétorskému dedičovi (bonorum possessor). Jeho účinok spočíval 
v tom, že niekto musel vydať inému to, čo držal z dedičstva (ako držiteľ de-
dičstva alebo ako civilný držiteľ), pretože jeho držba bola pririeknutá nieko-
mu inému. Tento interdikt slúžil len tomu, kto sa prvýkrát snažil nadobudnúť 

 373 Ulp. D. 43.5.1.10: Hoc interdictum ad vivi tabulas non pertinet, quia verba praetoris „reliqu-
erit“ fecerunt mentionem.

 374 Napr. interdicta popularia. Ulp. D. 43.12.1.19: Deinde ait praetor: „quod in flumine publico 
ripave eius fiat sive quid in id flumen ripamve eius immissum habes, quo statio iterve navigio 
deterior sit fiat, restituas“.

 375 Ulp. D. 43.26.2 pr.: Ait praetor: „quod precario ab illo habes aut dolo malo fecisti, ut desineres 
habere, qua de re agitur, id illi restituas“.

 376 Ulp. D. 42.8.10 pr.: Ait praetor: „quae lucius titius fraudandi causa sciente te in bonis, quibus 
de ea re agitur, fecit: ea illis, si eo nomine, quo de agitur, actio ei ex edicto meo competere 
esseve oportet, ei, si non plus quam annus est, cum de ea re, qua de agitur, experiundi potestas 
est, restituas. interdum causa cognita et si scientia non sit, in factum actionem permittam“.

 377 Ulp. D. 43.24.1.5: „Quid sit vi factum vel clam factum, videamus. vi factum videri quintus 
mucius scripsit, si quis contra quam prohiberetur fecerit: et mihi videtur plena esse quinti 
mucii definitio.“

 378 Ulp. D. 43.16.1 pr.: Praetor ait: „unde tu illum vi deiecisti aut familia tua deiecit, de eo qu-
aeque ille tunc ibi habuit tantummodo intra annum, post annum de eo, quod ad eum qui vi 
deiecit pervenerit, iudicium dabo.“
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držbu od držiaceho, nie tomu, kto držbu stratil a chcel ju znovunadobud-
núť.379

Interdictum unde vi sa spravidla poskytoval tomu, kto bol z držby pozem-
ku alebo domu vyhnaný násilím. Prostredníctvom interdiktu unde vi bol ten, 
čo ho vyhnal, prinútený vrátiť mu držbu, a to najmä vtedy, ak voči vyhnané-
mu držal vec tajne, násilím alebo ako precarium. O držbu však prišiel aj ten 
(hoci bol vlastníkom veci), kto vlastnú vec odňal držiteľovi násilím. Pokiaľ sa 
zmocnil násilím držby cudzej veci, bol prinútený po jej prinavrátení obeti ná-
silia nahradiť aj hodnotu veci. 

Násilné vyhnanie z držby pozemku alebo domu upravoval lex Iulia de vi 
publica et privata z roku 18 pred n. l. Bol prijatý za vlády cisára Augusta a ho-
voril o zodpovednosti za verejné a súkromné násilie. Ak sa niekto dopustil 
násilného konania bez použitia zbrane, hovoríme o zodpovednosti za súk-
romné násilie. Ak ale vyhnal niekoho z držby ozbrojeným násilím (použitím 
štítu, meča, helmy, palice a kameňa), dopustil sa verejného násilia.380

6.2.1.3  Prohibitórne interdikty
Rovnako ako pri reštitutórnych interdiktoch, aj prohibitórnych interdiktov 
bolo viacero. Tieto interdikty zakazovali určité konanie a končili slovíčkom 
„veto“ alebo „vim fi eri veto“. Zakazovali zasahovanie do pokojného užívania. 
Podľa Lenela tie, ktoré zakazovali zásah do verejných riek mali inú formu ako 

 379 Just. Inst. 4.15.3: Adipiscendae possessionis causa interdictum accommodatur bonorum 
possessori, quod appellatur QUORUM BONORUM, eiusque vis et potestas haec est, ut, quod 
ex his bonis quisque quorum possessio alicui data est, pro herede aut pro possessore possideat, 
id ei cui bonorum possessio data est restituere debeat. pro herede autem possidere videtur qui 
putat se heredem esse: pro possessore is possidet qui nullo iure rem hereditariam, vel etiam 
totam hereditatem, sciens ad se non pertinere, possidet. ideo autem adipiscendae possessionis 
vocatur interdictum, quia ei tantum utile est qui nunc primum conatur adipisci rei posses-
sionem: itaque si quis adeptus possessionem amiserit eam, hoc interdictum ei inutile est. in-
terdictum quoque, quod appellatur Salvianum, adipiscendae possessionis causa comparatum 
est, eoque utitur dominus fundi de rebus coloni quas is pro mercedibus fundi pignori futuras 
pepigisset.

 380 Just. Inst. 4.15.6: Reciperandae possessionis causa solet interdici si quis ex possessione fun-
di vel aedium vi deiectus fuerit; nam ei proponitur interdictum UNDE VI, per quod is qui 
deiecit cogitur ei restituere possessionem, licet is ab eo qui vi deiecit, vi vel clam vel precario 
possidebat. sed ex sacris constitutionibus, ut supra diximus si quis rem per vim occupaverit, si 
quidem in bonis eius est. dominio eius privatur, si aliena, post eius restitutionem etiam aesti-
mationem rei dare vim passo compellitur. qui autem aliquem de possessione per vim deiecerit, 
tenetur lege Iulia de vi privata aut de vi publica: sed de vi privata, si sine armis vim fecerit, sin 
autem cum armis eum de possessione expulerit, de vi publica. „armorum“ autem appellatione 
non solum scuta et gladios et galeas significari intellegimus, sed et fustes et lapides.
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ostatné: „ne quid in fl umine publico ripave eius facias, neve quid in fl umine 
publico neve in ripa eius immittas quo statio iterve navigio deterior sit fi at“.381 
Mnohé zákazy sa týkali vecí verejných (res publicae), svätých (res sacrae), po-
svätných (res sanctae)382 (aplikované súbežne s reštitutórnymi a exhibitórny-
mi interdiktmi383) a iné.384

Niektoré sa zaoberali zásahmi do súkromných ciest a podobných vzťa-
hov,385 z ktorých môžeme uviesť ako príklad interdictum de itinere: „quo de 
quo de agitur, hoc anno nec vi nec clam nec precario ab illo usus es quominus 
ita utaris vim fi eri veto.“386 Iné presadzovali staroveké pravidlá ovplyvňujú-
ce vzťahy vlastníkov susedných pozemkov,387 nariaďovali odovzdanie dieťaťa 
(manželke).388 Ďalšie sa zaoberali právami pochovávania.389 Existoval i prohi-
bitórny interdikt zaoberajúci sa rušením záložného práva prenajímateľa voči 
vneseným veciam nájomníka.390 Navyše sa početné interdikty zaoberali zá-
kazmi majetkového charakteru.

 381 Ulp. D. 43.13.1 pr.: Ait praetor: „in flumine publico inve ripa eius facere aut in id flumen ri-
pamve eius immittere, quo aliter aqua fluat, quam priore aestate fluxit, veto.“ Bližšie pozri aj: 
LENEL, Otto: Das Edictum Perpetuum (Ein Versuch zu Seiner Wiederherstellung). Leipzig: 
Verlag von Bernhard Tauchnitz, 1927, s. 444.

 382 Viac k tomu pozri: D. 43.6 (Ne quid in loco sacro fiat) a nasl.
 383 K tomu pozri: D. 43.11 (De via publica et itinere publico reficiendo).
 384 K tomu pozri: D. 43.10 (De via publica); D. 43.23. (De cloacis).
 385 D. 43.22. (De fonte); D. 43.22.1.10 (De fonte reficiendo); D. 43.19 (De itinere privato); 

D. 43.19.3.11 (De itinere privato reficiendo); D. 43.20 (De aqua); D. 43.21 (De rivis), atď.
 386 Ulp. D. 43.19.1 pr.: Praetor ait: „quo itinere actuque privato, quo de agitur, vel via hoc anno 

nec vi nec clam nec precario ab illo usus es, quo minus ita utaris, vim fieri veto.“
 387 D. 43.28.1 (De glande legenda); D. 43.27 (De arboribus caedendis). 
 388 De liberis ducendis, de uxore ducenda. K tomu porov. Hermog. D. 43.30.2 pr.: Immo magis 

de uxore exhibenda ac ducenda pater, etiam qui filiam in potestate habet, a marito recte 
convenitur.“, Ulp. D. 43.30.3 pr.: Deinde ait praetor: „si lucius titius in potestate lucii titii est, 
quo minus eum Lucio Titio ducere liceat, vim fieri veto.

 389 De mortuo inferendo; de sepulchro aedificando. Paul. D. 43.1.2.1: Interdicta autem compe-
tunt vel hominum causa vel divini iuris aut de religione, sicut est „ne quid in loco sacro fiat“ 
vel „quod factum est restituatur“ et de mortuo inferendo vel sepulchro aedificando. hominum 
causa competunt vel ad publicam utilitatem pertinentia vel sui iuris tuendi causa vel officii 
tuendi causa vel rei familiaris. publicae utilitatis causa competit interdictum „ ut via publica 
uti liceat“ et „flumine publico“ et „ne quid fiat in via publica“: iuris sui tuendi causa de liberis 
exhibendis, item de liberto exhibendo: officii causa de homine libero exhibendo: reliqua inter-
dicta rei familiaris causa dantur.

 390 D. 43.32 (De migrando).
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6.2.1.4  Interdikty posesórne
Interdikty sa podľa iného spôsobu delia na posesórne a neposesórne. V ne-
skoršom vývoji rímskeho práva nadobudli dominantný význam najmä v ob-
lasti súkromného práva. Dovoľte však pár pripomienok k neposesórnym in-
terdiktom. Ako iste rozumieme, neposesórne interdikty nemali nič spoločné 
s ochranou držby, napríklad de glande legenda. Išlo o interdikt, ktorý upra-
voval už Zákon XII. tabúľ. Umožnil vlastníkovi susedného pozemku pozbie-
rať si plody, ktoré z jeho plodonosnej veci prepadli cez plot na susedný poze-
mok.391

Iné boli tak súkromného charakteru, že preventívne chránili využívanie 
verejného práva určitou osobou. Taký bol napr. interdikt „ut via publica ire 
agere liceat“.392 Ostatné slúžili jednoducho na ochranu verejných práv, aby sa 
zabránilo rušeniu alebo škodám spôsobeným verejnou mocou. O takýchto 
interdiktoch sa vyslovene hovorilo, že sú zamerané na utilitas publica a boli 
populare, pretože ich mohol využiť ktokoľvek.393

Posesórne interdikty, teda tie, čo chránili držbu, mohli byť tak jednoduché, 
ako aj dvojité,394 rozdiely v nich spočívali v postupe ich uplatnenia. Poznáme 
 391 K tomu pozri bližšie D. 43.28.
 392 Paul. D. 43.1.2.1: Interdicta autem competunt vel hominum causa vel divini iuris aut de 

religione, sicut est „ne quid in loco sacro fiat“ vel „quod factum est restituatur“ et de mortuo 
inferendo vel sepulchro aedificando. hominum causa competunt vel ad publicam utilitatem 
pertinentia vel sui iuris tuendi causa vel officii tuendi causa vel rei familiaris. publicae utilita-
tis causa competit interdictum „ut via publica uti liceat“ et „flumine publico“ et „ne quid fiat 
in via publica“: iuris sui tuendi causa de liberis exhibendis, item de liberto exhibendo: officii 
causa de homine libero exhibendo: reliqua interdicta rei familiaris causa dantur.

 393 Ulp. D. 43.8.2.2: Et tam publicis utilitatibus quam privatorum per hoc prospicitur. loca enim 
publica utique privatorum usibus deserviunt, iure scilicet civitatis, non quasi propria cu-
iusque, et tantum iuris habemus ad optinendum, quantum quilibet ex populo ad prohiben-
dum habet. propter quod si quod forte opus in publico fiet, quod ad privati damnum redun-
det, prohibitorio interdicto potest conveniri, propter quam rem hoc interdictum propositum 
est.; Ulp. D. 43.8.2.34: Hoc interdictum perpetuum et populare est condemnatioque ex eo 
facienda est, quanti actoris intersit.“

 394 Gai Inst. 4.156: Tertia diuisio interdictorum in hoc est, quod aut simplicia sunt aut duplicia; 
Gai Inst. 4.160: Duplicia sunt uelut VTI POSSIDETIS interdictum et VTRVBI. ideo autem 
duplicia uocantur, quod par utriusque litigatoris in his condicio est, nec quisquam praecipue 
reus uel actor intellegitur, sed unusquisque tam rei quam actoris partes sustinet; quippe prae-
tor pari sermone cum utroque loquitur. nam summa conceptio eorum interdictorum haec est: 
VTI NUNC POSSIDETIS, QVO MINVS ITA POSSIDEATIS, VIM FIERI VETO; item alte-
rius: VTRVBI HIC HOMO, DE QVO AGITVR, [APVD QVEM] MAIORE PARTE HVIVS 
ANNI FVIT, QVO MINVS IS EVM DVCAT, VIM FIERI VETO.; Just. Inst. 4.15.7: Tertia 
divisio interdictorum haec est, quod aut simplicia sunt aut duplicia. simplicia sunt, in quibus 
alter actor, alter reus est: qualia sunt omnia restitutoria aut exhibitoria: namque actor est qui 
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tri typy posesórnych interdiktov a to adipiscentné, retenčné a rekuperačné.395 
Je tu nutné doplniť aj to, že okrem skutočných posesórnych interdiktov exis-
tovali aj iné, v modifi kovanej podobe, slúžiace analogicky na ochranu kvázi-
držby,396 teda práv, ktoré vznikajú v súvislosti s res incorporales, ususfructus 
a pod.397

Adipiscentné interdikty398 slúžili na nadobudnutie držby toho, kto zatiaľ 
nedržal, ale o nadobudnutie držby sa snažil. Interdikt teda nemohol použiť 
ten, kto držbu predtým mal a potom ju stratil.399 Poznáme viacero konkrét-
nych adipiscentných interdiktov. Interdictum sectorium bol interdikt, ktorý 
slúžil kupujúcemu (majetku po dlžníkovi štátnej pokladnice, ktorého majetok 
prepadol) získať držbu toho, čo bolo v rukách tretích osôb.400 Interdictum Sal-
vianum slúžil na posilnenie postavenia prenajímateľa, pretože predstavoval 
príkaz na nadobudnutie držby vnesených vecí patriacich nájomníkovi. Inter-
dictum possessorium bol opravný prostriedok, ktorý mal k dispozícii bonorum 

desiderat aut exhiberi aut restitui reus is a quo desideratur ut restituat aut exhibeat. prohi-
bitoriorum autem interdictorum alia simplicia sunt, alia duplicia. simplicia sunt, veluti cum 
prohibet praetor in loco sacro vel in flumine publico ripave eius aliquid fieri (nam actor est 
qui desiderat, ne quid fiat, reus qui aliquid facere conatur): duplicia sunt veluti UTI POSSI-
DETIS interdictum et UTRUBI. ideo autem duplicia vocantur quia par utriusque litigatoris 
in his condicio est nec quisquam praecipue reus vel actor intellegitur, sed unusquisque tam rei 
quam actoris partem sustinet.

 395 Gai Inst. 4.143: Sequens in eo est diuisio, quod uel adipiscendae possessionis causa conparata 
sunt uel retinendae uel reciperandae; Just. Inst. 4.15.2: Sequens divisio interdictorum haec 
est, quod quaedam adipiscendae possessionis causa comparata sunt, quaedam retinendae, 
quaedam reciperandae.

 396 K tomu bližšie pozri: Ulp. D. 43.17.4 pr. In summa puto dicendum et inter fructuarios hoc 
interdictum reddendum: et si alter usum fructum, alter possessionem sibi defendat. idem 
erit probandum et si usus fructus quis sibi defendat possessionem, et ita pomponius scribit. 
perinde et si alter usum, alter fructum sibi tueatur, et his interdictum erit dandum; D. 43.18 
(De superficiebus).

 397 BUCKLAND, W. W.: A text-book of Roman Law from Augustus to Justinian. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1921, s. 727.

 398 Interdictum adipiscendae possessionis.
 399 Gai Inst. 4.144: Adipiscendae possessionis causa interdictum accommodatur bonorum 

possessori, cuius principium est QVORUM BONORVM; eiusque uis et potestas haec est, ut 
quod quisque ex his bonis, quorum possessio alicui data est, pro herede aut pro possessore 
possidet doloue fecit, quo minus possideret, id ei, cui bonorum possessio data est, restituatur. 
pro herede autem possidere uidetur tam is, qui heres est, quam is, qui putat se heredem esse; 
pro possessore is possidet, qui sine causa aliquam rem hereditariam uel etiam totam heredita-
tem sciens ad se non pertinere possidet. ideo autem adipiscendae possessionis uocatur, quia ei 
tantum utile est, qui nunc primum conatur adipisci rei possessionem; itaque si quis adeptus 
possessionem amiserit, desinit ei id interdictum utile esse.

 400 Gai Inst. 4.146: Item ei, qui publica bona emerit, eiusdem condicionis interdictum proponi-
tur, quod appellatur sectorium, quod sectores uocantur, qui publice bona mercantur.
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emptor pri venditio bonorum.401 Interdictum fraudatorium slúžilo na zrušenie 
podvodných konaní voči veriteľom.

Retenčné interdikty402 slúžili na ochranu držiteľa, ktorého oprávnenosť 
držby bola sporná, pričom vec fyzicky držal. Boli teda interdiktami slúžiaci-
mi na udržanie držby.403 Mohli mať dve podoby, a to interdictum uti possidetis 
a interdictum utrubi.404 

Interdictum uti possidetis sa používalo v prípade nehnuteľnosti (držby po-
zemku alebo domu). V klasickom práve znelo nasledovne: „uti nunc eas aedes 
quibus de agitur nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis quominus 
ita possideatis vim fi eri veto“.405 Držba bola priznaná aktuálnemu držiteľovi, ak 
sa preukázalo, že držbu nezískal vi (násilím), clam (tajne) alebo precarium od 
iného. Ak sa preukázalo, že ju získal práve jedným z týchto spôsobov, držba 
bola priznaná inému. Buckland vyslovil zaujímavý názor, že v prípade tohto 
interdiktu nebola striktne prikázaná držba, ale slová, ktoré tento účel navodi-
li, boli podľa neho pridané neskôr, a teda neboli súčasťou pôvodnej podoby 
interdiktu.406

Interdictum utrubi, ktorý slúžil na ochranu hnuteľných vecí, znel takto: 
„utrubi hic homo quo de agitur maiore parte huiusce anni nec vi nec clam nec 
precario ab altero fuit, quominus is eum ducat vim fi eri veto“.407 Tu bola vec 
daná tomu, kto preukázal, že mal vec dlhšie v držbe v predchádzajúcom ro-

 401 Veľa o ňom nevieme, názov použitý v texte nie je oficiálny. K tomu pozri: Gai Inst. 4.145: 
Bonorum quoque emptori similiter proponitur interdictum, quod quidam possessorium uo-
cant.

 402 Interdictum retinendae possessionis.
 403 Just. Inst. 4.15.2: Sequens divisio interdictorum haec est, quod quaedam adipiscendae posses-

sionis causa comparata sunt, quaedam retinendae, quaedam reciperandae.
 404 D. 43.17 (Uti possidetis), D. 43.31 (Utrubi).
 405 Ulp. D. 43.17.1 pr.: Ait praetor: „uti eas aedes, quibus de agitur, nec vi nec clam nec precario 

alter ab altero possidetis, quo minus ita possideatis, vim fieri veto. de cloacis hoc interdictum 
non dabo. neque pluris, quam quanti res erit: intra annum, quo primum experiundi potestas 
fuerit, agere permittam“; Gai Inst. 4.160: Duplicia sunt uelut VTI POSSIDETIS interdictum 
et VTRVBI. ideo autem duplicia uocantur, quod par utriusque litigatoris in his condicio est, 
nec quisquam praecipue reus uel actor intellegitur, sed unusquisque tam rei quam actoris 
partes sustinet; quippe praetor pari sermone cum utroque loquitur. nam summa conceptio 
eorum interdictorum haec est: VTI NUNC POSSIDETIS, QVO MINVS ITA POSSIDEATIS, 
VIM FIERI VETO; item alterius: VTRVBI HIC HOMO, DE QVO AGITVR, [APVD QVEM] 
MAIORE PARTE HVIVS ANNI FVIT, QVO MINVS IS EVM DVCAT, VIM FIERI VETO.

 406 BUCKLAND, W. W.: A text-book of Roman Law from Augustus to Justinian. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1921, s.728.

 407 Gai Inst. 4.160; Ulp. D. 43.31.1 pr.: Praetor ait: „utrubi hic homo, quo de agitur, maiore parte 
huiusce anni fuit, quo minus is eum ducat, vim fieri veto.“
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ku.408 Nemohol ju však do držby nadobudnúť ani tajne, ani násilím a ani ako 
výprosu. Proces zjednotila Justiniánska kodifi kácia, ktorá stanovila, že držba 
bola aj pri hnuteľných veciach, aj pri nehnuteľnostiach prisúdená tomu, kto 
vec držal vzhľadom na procesného odporcu, nie na základe násilia, ani tajne, 
ani ako výprosu.409 Okrem interdiktu uti possidetis a utrubi existovali doplnko-
vé formy, ako napríklad uti possidetis utile pre usufructus410 a usus, a interdict 
de superfi ciebus vytvorený na podklade uti possidetis pre prípad superfi cies.411

Rekuperačné interdikty,412 ako preukazuje už ich názov, slúžili na opätovné 
nadobudnutie držby pre toho, kto jej bol zbavený. Tiež ich bolo viacero. 

Interdictum de vi cottidiana413 slúžil komukoľvek, kto bol zbavený držby na 
jej obyčajné znovunadobudnutie (bez použitia sily) a jeho podoba bola na-
sledovná: „unde in hoc anno tu illum vi deiecisti out familia tua deiecit cum 
ille possideret quod nec vi nec clam nec precario a te possideret eo illum quae-

 408 Gai Inst. 4.151: Sed in VTRVBI interdicto non solum sua cuique possessio prodest, sed etiam 
alterius, quam iustum est ei accedere, uelut eius, cui heres extiterit, eiusque, a quo emerit uel 
ex donatione aut dotis nomine acceperit. itaque si nostrae possessioni iuncta alterius iusta 
possessio exsuperat aduersarii possessionem, nos eo interdicto uincimus. nullam autem pro-
priam possessionem habenti accessio temporis nec datur nec dari potest. nam ei, quod nullum 
est, nihil accedere potest. sed et si uitiosam habeat possessionem, id est aut ui aut clam aut 
precario ab aduersario adquisitam, non datur accessio; nam ei possessio sua nihil prodest; 
Gai Inst. 4.152: Annus autem retrorsus numeratur. itaque si tu uerbi gratia VIII mensibus 
possederis prioribus et ego VII posterioribus, ego potior ero, quod trium priorum mensium 
possessio nihil tibi in hoc interdicto prodest, quod alterius anni possessio est.

 409 Just. Inst. 4.15.4a: Sed interdicto quidem UTI POSSIDETIS de fundi vel aedium possessione 
contenditur, UTRUBI vero interdicto de rerum mobilium possessione. quorum vis et potestas 
plurimam inter se differentiam apud veteres habebat: nam UTI POSSIDETIS interdicto is 
vincebat qui interdicti tempore possidebat, si modo nec vi nec clam nec precario nanctus 
fuerat ab adversario possessionem, etiamsi alium vi expulerat aut clam abripuerat alienam 
possessionem aut precario rogaverat aliquem, ut sibi possidere liceret: UTRUBI vero interdicto 
is vincebat, qui maiore parte eius anni nec vi nec clam nec precario ab adversario possidebat. 
hodie tamen aliter observatur; nam utriusque interdicti potestas, quantum ad possessionem 
pertinet, exaequata est, ut ille vincat et in re soli et in re mobili, qui possessionem nec vi nec 
clam nec precario ab adversario litis contestationis tempore detinet.

 410 Ulp. D. 43.17.4 pr.: In summa puto dicendum et inter fructuarios hoc interdictum redden-
dum: et si alter usum fructum, alter possessionem sibi defendat. idem erit probandum et 
si usus fructus quis sibi defendat possessionem, et ita pomponius scribit. perinde et si alter 
usum, alter fructum sibi tueatur, et his interdictum erit dandum.

 411 Ulp. D. 43.18.1 pr.: Ait praetor: „uti ex lege locationis sive conductionis superficie, qua de 
agitur, nec vi nec clam nec precario alter ab altero fruamini, quo minus fruamini, vim fieri 
veto. si qua alia actio de superficie postulabitur, causa cognita dabo“.

 412 Interdictum recuperandae possessionis.
 413 Ulp. D. 43.16.1 pr.: Praetor ait: „unde tu illum vi deiecisti aut familia tua deiecit, de eo qu-

aeque ille tunc ibi habuit tantummodo intra annum, post annum de eo, quod ad eum qui vi 
deiecit pervenerit, iudicium dabo“.
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que ille tunc ibi habuit restituas“.414 Tento interdikt bol podobný interdiktu uti 
possidetis a často bol jeho alternatívou. Bol obmedzený na prípad odňatia drž-
by pozemku s použitím sily415 a slúžil tomu, komu bola odňatá držba. Často 
bol však tejto osobe súčasne poskytnutý aj interdikt uti possidetis. Výhodou 
bolo, že nechránil len držbu k pôde, ale aj „quaeque ibi habuit“,416 no súčasne 
jeho nevýhodou bolo, že vytvoril „novú“ držbu, zatiaľ čo uti possideti iba po-
tvrdil existujúci stav,417 teda nevytváral novú držbu u kohokoľvek.

Interdictum de vi armata znel nasledovne: „unde tu illum vi hominibus co-
actis armatisve deiecisti aut familia tua deiecit, eo illum quaeque tunc ibi habu-
it restituas“.418 Neexistovala tu limitácia rokom, ale Justinián ju zapracoval.419 
Skutočnosť, že ten, kto vyhnal iného, držal vi clam aut precario, nebola obra-
nou. V neskoršom práve táto klauzula úplne zmizla a z dvoch interdiktov sa 
stal jeden, interdikt un de vi.420 Predpokladá sa, že interdikt de vi je starší ako 
uti possidetis, čo by naznačovalo, prečo sa obsahovo prekrývali.

Interdictum de precario bol príkaz, ktorým vlastník získal späť to, čo iné-
mu poskytol in precario.421 Jeho podoba bola nasledovná: „Quod precario ab 
illo habes aut dolo malo fecisti ut desineres habere, qua de re agitur, id illi res-
tituas“.422

 414 K tomu pozri: LENEL, O.: Das Edictum Perpetuum (Ein Versuch zu Seiner Wiederherstel-
lung). Leipzig: Verlag von Bernhard Tauchnitz, 1927, s. 449.

 415 Ulp. D. 43.16.1.3: Hoc interdictum non ad omnem vim pertinet, verum ad eos, qui de posses-
sione deiciuntur. ad solam autem atrocem vim pertinet hoc interdictum, et ad eos tantum, qui 
de solo deiciuntur, ut puta de fundo sive aedificio: ad alium autem non pertinet.

 416 Ulp. D. 43.16.1.33: Quod autem ait praetor: „quaeque ibi habuit“, sic accipimus, ut omnes res 
contineantur, non solum quae propriae ipsius fuerunt, verum etiam si quae apud eum depo-
sitae vel ei commodatae vel pigneratae, quarumque usum vel usum fructum vel custodiam 
habuit, vel si quae ei locatae sunt: cum enim dicat praetor „habuit“, omnia haec habendi 
verbo continentur.

 417 Paul. 41.3.15.2: Si quis bona fide possidens ante usucapionem amissa possessione cognoverit 
esse rem alienam et iterum nanciscatur possessionem, non capiet usu, quia initium secundae 
possessionis vitiosum est.

 418 LENEL, O.: Das Edictum Perpetuum (Ein Versuch zu Seiner Wiederherstellung). Leipzig: 
Verlag von Bernhard Tauchnitz, 1927, s. 450.

 419 Ulp. D. 43.16.3.12: Hoc interdictum etiam adversus eum proponitur, qui dolo malo fecit, 
quo quis armis deiceretur: et post annum reddetur in id, quod pervenit ad eum qui prohibuit 
unde vi.

 420 Ulp. D. 43.16.1 pr.: Praetor ait: „unde tu illum vi deiecisti aut familia tua deiecit, de eo qu-
aeque ille tunc ibi habuit tantummodo intra annum, post annum de eo, quod ad eum qui vi 
deiecit pervenerit, iudicium dabo“.

 421 D. 43.26 (De precario).
 422 LENEL, O.: Das Edictum Perpetuum (Ein Versuch zu Seiner Wiederherstellung). Leipzig: 

Verlag von Bernhard Tauchnitz, 1927, s. 466.
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Okrem už spomenutých posesórnych interdiktov poznáme aj interdikt na-
zývaný interdicta mixta. Bol to interdikt, ktorého názov nie je presný. Nazýval 
sa aj duplicia.423 Slúžil na nadobudnutie držby pre toho, kto držbu predtým 
nemal, prípadne pre toho, kto ju predtým mal, takže boli aj rekuperačnými aj 
adipiscentnými, s ohľadom na okolnosti. Lenel ho rekonštruoval do tejto po-
doby: „Quem fundum ille a te vindicare vult quem possides dolove malo fecis-
ti quominus possideres si rem nolis defendere eoque nomine tibi satisdatum est 
aut per te stat quominus satisdetur restituas.“424 

Zmeny v zákone, týkajúce sa právnej ochrany znamenali, že interdikty sa 
stali obsolétnymi. Existoval však aj iný interdikt, ktorý mohol niesť rovnaký 
názov a jeho znenie bolo: „ne vis fi at ei qui in possessionem missus est“. Slúžil 
držiteľovi, ktorý si odmietol dať držbu odňať alebo ukradnúť, takže bol aj adi-
piscentný aj rekuperačný.425

S ohľadom na držbu je nutné poznamenať, že niekto držal aj vtedy, keď 
niekto pre neho vykonáva držbu (podriadený i neporiadený), napr. árendá-
tor a nájomník. Uznávalo sa, že niekto bol civilným držiteľom prostredníc-
tvom iných, ktorým dal napr. vec do úschovy alebo ju vypožičal. Justinián to 
nazval „podržaním držby“.426 Vec sa teda mohla nachádzať vo faktickej moci 
dvoch odlišných subjektov, v moci vlastníka alebo držiteľa veci a v moci toho, 
kto „pre neho“ vykonával držbu (si eius nomine aliquis in possessione sit). Táto 
držba sa nazývala cudzou držbou, detenciou.

Nesmieme zabúdať, že vlastníkovi vždy slúžila vindikácia,427 ktorá pokým 
uniesol dôkazné bremeno spočívajúce v diabolskom dokazovaní pôvodu svoj-

 423 Paul. D. 43.1.2.3: Haec autem interdicta, quae ad rem familiarem spectant, aut apiscendae 
sunt possessionis aut reciperandae aut retinendae. apiscendae possessionis sunt interdicta, 
quae competunt his, qui ante non sunt nancti possessionem. sunt autem interdicta apiscendae 
possessionis „ quorum bonorum“: salvianum quoque interdictum, quod est de pignoribus, ex 
hoc genere est: et „ quo itinere venditor usus est, quo minus emptor utatur, vim fieri veto“. 
reciperandae possessionis causa proponuntur sub rubrica unde vi: aliqua enim sub hoc titulo 
interdicta sunt. retinendae possessionis sunt interdicta uti possidetis. sunt interdicta ut dixi-
mus, duplicia tam reciperandae quam apiscendae possessionis.

 424 LENEL, O.: Das Edictum Perpetuum (Ein Versuch zu Seiner Wiederherstellung). Leipzig: 
Verlag von Bernhard Tauchnitz, 1927, s. 458.

 425 Pozri bližšie Ulp. D. 43.4.1.3: Haec actio non tantum eum tenet, qui prohibuit quem venire 
in possessionem, sed etiam eum, qui possessione pulsus est, cum venisset in possessionem: nec 
exigitur, ut vi fecerit qui prohibuit.

 426 Peter Blaho toto spojenie vysvetľuje vo svojom preklade Justiniánskych inštitúcií (s. 229).
 427 K rei vindicatio pozri bližšie: KOVÁČIKOVÁ, Jana: Reivindikačná žaloba pohľadom rím-

skeho práva. In: Bratislavské právnické fórum 2013. Bratislava: Univerzita Komenského, 
Právnická fakulta, 2013, s. 1705–1710.
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ho vlastníckeho práva až k originárnemu nadobudnutiu vlastníctva,428 žiaden 
interdikt tu nemohol obstáť.

6.3  Interdiktný proces
Postup získania interdiktu sa značne líšil od súdneho procesu a bol o niečo 
komplikovanejší. Bol omnoho administratívne náročnejší, no inštančne jed-
noduchší, keďže sa od formulového procesu líšil tým, že oprávnený nemusel 
prechádzať dvoma štádiami konania. Domnievame sa, že vydanie interdiktu 
sa spájalo s impériom magistráta, nie s jeho jurisdikčnou právomocou.

Samozrejme, musíme mať na mysli i to, že existoval rozdiel v postupe zís-
kania jednoduchého a duplicitného interdiktu, a samozrejme i rozdiel v po-
stupe získavania prohibitórneho interdiktu a ostatných interdiktov.

6.3.1  Postup získania tzv. jednoduchého interdiktu 
Jednoduché interdikty (interdicta simplicia) boli tie, kde jedna strana vystu-
povala len ako žalobca, druhá strana len ako žalovaný. K jednoduchým inter-
diktom patrili interdikty reštitutórne a exhibitórne. Totiž kto žiadal, aby sa 
niečo predložilo, alebo mal niečo na základe svojej žiadosti znovu nadobud-
núť, bol žalobcom. Žalovaným bol na druhej strane potom ten, od ktorého sa 
predloženie alebo vrátenie žiadalo.

Osobitne treba posudzovať prohibitórne interdikty, pretože z nich niektoré 
boli jednoduché, iné duplicitné. Jednoduché boli tie, v ktorých prétor zaka-
zoval, aby sa niečo konalo na sakrálnom mieste alebo vo verejnej rieke alebo 
na jej brehu. Totiž ten, čo žiadal, že sa niečo nemá konať bol žalobcom a ten, 
ktorý sa pokúšal niečo konať, bol žalovaný.429

 428 K ochrane vlastníckeho práva pozri napr. aj: KOVÁČIKOVÁ, Jana: Procesné prostriedky 
ochrany vlastníctva v rímskom práve – Actio Publiciana. In: Míľniky práva v stredoeuróp-
skom priestore 2015. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, s. 518–
525.

 429 Just. Inst. 4.15.7: Tertia divisio interdictorum haec est, quod aut simplicia sunt aut duplicia. 
simplicia sunt, in quibus alter actor, alter reus est: qualia sunt omnia restitutoria aut exhi-
bitoria: namque actor est qui desiderat aut exhiberi aut restitui reus is a quo desideratur ut 
restituat aut exhibeat. prohibitoriorum autem interdictorum alia simplicia sunt, alia dupli-
cia. simplicia sunt, veluti cum prohibet praetor in loco sacro vel in flumine publico ripave eius 
aliquid fieri (nam actor est qui desiderat, ne quid fiat, reus qui aliquid facere conatur): dupli-
cia sunt veluti UTI POSSIDETIS interdictum et UTRUBI. ideo autem duplicia vocantur quia 
par utriusque litigatoris in his condicio est nec quisquam praecipue reus vel actor intellegitur, 
sed unusquisque tam rei quam actoris partem sustinet.
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Prítomnosť jednoduchého interdiktu a postup jeho získania a následnej 
aplikácie, si môžeme ukázať na nasledujúcom príklade: osoba A využívala ur-
čité právo (napr. právo cesty) a osoba B jej do užívania neoprávnene zasaho-
vala (B bol vlastníkom pozemku, cez ktorý viedla cesta). Osoba A požiadala 
o vydanie interdiktu, ten bol bez diskusie prétorom vydaný vo forme zákazu 
ďalšieho zásahu. Je však nutné objasniť, že takýto, v tomto prípade prohibitór-
ny interdikt, vždy obsahoval obmedzujúce slová, ktoré objasňovali, že zákaz 
bol vydaný na základe žalobnej žiadosti a de facto išlo o prejav náklonnosti 
zo strany prétora, ktorého snahou bolo poskytnúť ochranu. Konkrétny prí-
klad slov nachádzame v interdikte de itinere privato: „Zakazujem silu, ktorou 
sa bráni tomu, aby A využíval svoje právo cesty, ktorému sa teší v tomto roku, 
jeho radosť nesmie byť narušená prostredníctvom osoby B, a to ani silou, ani 
tajne, ani na základe výprosy.“430

Tu si musíme uvedomiť, že zmienka o tomto (rozumej jednom) roku ne-
mala nič spoločné so zákazom. Podstatné nebolo to, či A nadobudol právo 
po uplynutí času (jedného roka), ale či bolo v skutočnosti dodržané pokoj-
né užívanie, v priebehu jedného roka, do vydania zákazu. Prétor teda nastolil 
domnienku oprávnenosti užívania, do ktorej bolo možné zasiahnuť len práv-
nym postupom.

Ak by B do výkonu práva A nezasahovalo, nebol by nutný ďalší proces. Ak 
by však bolo právo A naozaj sporné, teda B by zamýšľal poprieť právo a spl-
nil by všetky podmienky zákazu, vyvstávajú nám viaceré možnosti riešenia 
situácie: 
 1. Ak sa B len vyjadril pri samotnom zákaze, že popieral právo A na pokoj-

né užívanie, ale zákaz by uposlúchol, výsledkom by bolo to, že by nebol 
schopný prerušiť pokojné užívanie u A, okrem toho, že by mu táto mož-
nosť priniesla actio negatoria ako vlastníkovi, v ktorej by mal dôkazné 
bremeno.431 

 2. Ak však B neuposlúchol zákaz a použil by silu proti A, aj napriek záka-
zu a A by nemohol dokázať, že pokojne užíval svoje právo v uplynulom 
roku v potrebnom rozsahu, alebo B by dokázal, že to bolo vi clam aut 
precario od neho, B by zvíťazil v interdikte a mohol by následne úplne 
ignorovať A, brániť mu vo výkone práva cesty. 

 430 Ulp. D. 43.19.1 pr.: Praetor ait: „quo itinere actuque privato, quo de agitur, vel via hoc anno 
nec vi nec clam nec precario ab illo usus es, quo minus ita utaris, vim fieri veto“.

 431 BUCKLAND, W. W.: Elementary Principles of Roman Private Law. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1912, s. 396–397.
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 3. Ak by však A dokázal právo pokojne užívať počas predchádzajúceho 
roka a B by sa nepodarilo preukázať opak, A by vyhral a B by nemal 
možnosť vznesenia námietky alebo použitia actio negatoria.

Sila, ktorú by v takomto prípade použil B neoprávnene na bránenie A vo 
výkone práva, predstavovala nerešpektovanie zákazu. Strany by sa ustanovi-
li pred prétora a bola by vznesená otázka: Neuposlúchol B zákaz? V prípade, 
že by A nepožiadal o ustanovenie sudcu v konaní pred prétorom, nemohol 
už tak učiniť neskôr, teda potom ako od prétora odišli, pretože jeho neskoršej 
žiadosti by sa nevyhovelo.432 Znamenalo by to, že spor by sa musel viesť ďa-
lej s tzv. rizikom a to tak, že A by sa opýtal B: „Sľubuješ mi, že mi zaplatíš 10, 
ak si neuposlúchol interdikt?“ Na to by B odpovedal: „Sľubujem“, a pokračoval 
by restipuláciou: „A ty mi sľubuješ dať 10, ak som neuposlúchol zákaz?“ a A by 
odpovedal: „Sľubujem“. Následne by A, ako žalobca, umožnil B použiť žalob-
nú formulu na sponsio a odporca zas A na restipulatio. Žalobca však k formule 
pripojil ešte konanie o náhradu škody, t. j. ak by sa preukázalo jeho tvrdenie, 
B ho musel odškodniť.433 

Následne by sudca vykonal vyšetrovanie na základe toho, čo prétor zahr-
nul do interdiktu. Zaujímalo by ho napr., ktorá osoba, či A alebo B, v dobe 
vydania interdiktu napr. pozemok alebo budovu držala a držbu, samozrejme, 
nezískala ani násilím, ani tajne, ani ako výprosu. Ak sudca vyšetril a zistil sku-
točný stav, ktorý hovoril napr. v prospech A, odsúdil B na zaplatenie čiastky 
zo sponsia a restipulatio, na ktorej sa dohodol s A.434

V prípade, že by interdikt nebol prohibitórny, ale reštitutórny alebo exhi-
bitórny, riešenie bolo oveľa jednoduchšie a vyžiadalo by si jednoduchší po-
stup. Po formálnom vydaní interdiktu, keď sa strany nachádzali pred súdom, 
B mohol odmietnuť sponsiones a mohol žiadať ustanovenie arbitra, rozhodcu. 
 432 Gai Inst. 4.164: Item ei, qui publica bona emerit, eiusdem condicionis interdictum proponi-

tur, quod appellatur sectorium, quod sectores uocantur, qui publice bona mercantur.
 433 Gai Inst. 4.165: Itaque si arbitrum non petierit, sed tacitus de iure exierit, cum periculo res ad 

exitum perducitur. nam actor prouocat aduersarium sponsione, quod contra edictum praeto-
ris non exhibuerit aut non restituerit; ille autem aduersus sponsionem aduersarii restipula-
tur; deinde actor quidem sponsionis formulam edit aduersario, ille huic inuicem restipulati-
onis. sed actor sponsionis formulae subicit et aliud iudicium de re restituenda uel exhibenda, 
ut si sponsione uicerit, nisi ei res exhibeatur aut restituatur... [...].

 434 Gai Inst. 4.166a: [...] iudex, apud quem de ea re agitur, illud scilicet requirit, quod praetor 
interdicto conplexus est, id est, uter eorum eum fundum easue aedes per id tempus, quo in-
terdictum redditur, nec ui nec clam nec precario possideret. cum iudex id explorauerit et forte 
secundum me iudicatum sit, aduersarium mihi et sponsionis et restipulationis summas, quas 
cum eo feci, condemnat et conuenienter me sponsionis et restipulationis, quae mecum factae 
sunt, absoluit; et hoc amplius si apud aduersarium meum possessio est, quia is fructus licita-
tione uicit, nisi restituat mihi possessionem, Cascelliano siue secutorio iudicio condemnatur.



138

VI. kapitola  Interdikt ako procesný prostriedok ochrany –  pojem, druhy a interdiktný...

Dosiahol by tým jednoduchý výsledok. B by mal k dispozícii tzv. arbitrárnu 
formulu a ak by musel na základe rozhodnutia sudcu niečo plniť (vrátiť ale-
bo vykonať službu), teda by sa preukázalo, že okolnosti z interdiktu skutočne 
existujú, arbitrárna klauzula by bola zahrnutá do aktuálneho výkonu,435 a teda 
mohol plniť bez rizika a bol oslobodený. Bolo tak privolené z toho dôvodu, že 
arbiter bol menej fi nančne náročný ako sudca a ustanovenie arbitra bolo vní-
mané ako snaha B viesť skromnejší proces (nie sa týmto činom priznať). Ak 
by však B neplnil, bol by, samozrejme, odsúdený k náhrade škody.436 Navyše 
by musel vrátiť držbu.

Tieto interdikty, ktoré boli súčasťou tzv. arbitrárneho systému sa niekedy 
nazývali dekrétmi, pričom názov interdikt sa striktne aplikoval iba na tie, čo 
boli prohibitórne, keďže faktom bolo, že dekréty obsahovali skutočnosti takej 
povahy, že dovoľovali pripojenie arbitrárnej doložky. Prečo však túto doložku 
obsahovali iba interdikty exhibitórne a reštitutórne, nie je úplne jasné. Do-
mnievame sa, že to môže byť spôsobené tým, že predpisovali pozitívne kona-
nie a priame presadenie, ktoré sa predpokladalo prostredníctvom arbitrium, 
tu bolo umožnené.

Vynára sa tu aj iná otázka a to, prečo by žalovaný uprednostnil arbitra. Je 
zrejmé, že nechcel riskovať sponsiones, o ktorých síce hovoríme, že neboli také 
formálne, no boli penalizačné.437 Žalovaný podstúpil radšej riziko, že nebude 
mať rovnaké právo ako žalobca, ktoré by mu sponsiones zaručili, no pri arbit-
rovi by v prípade neúspechu plnil len raz.

 435 BUCKLAND, W. W.: Elementary Principles of Roman Private Law. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1912, s. 403.

 436 Gai Inst. 4.163: Namque si arbitrum postulauerit is, cum quo agitur, accipit formulam, quae 
appellatur arbitraria, et iudicis arbitrio si quid restitui uel exhiberi debeat, id sine periculo 
exhibet aut restituit et ita absoluitur; quod si nec restituat neque exhibeat, quanti ea res est, 
condemnatur. sed et actor sine poena experitur cum eo, quem neque exhibere neque restituere 
quicquam oportet, praeterquam si calumniae iudicium ei oppositum fuerit decimae partis. 
quamquam Proculo placuit non esse permittendum calumniae iudicio uti ei, qui arbitrum 
postulauerit, quasi hoc ipso confessus uideatur restituere se uel exhibere debere. sed alio iure 
utimur et recte; potius enim ut modestiore uia litiget, arbitrum quisque petit, quam quia 
confitetur.

 437 BUCKLAND, W. W.: Elementary Principles of Roman Private Law. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1912, s. 403.
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6.3.2  Postup získania tzv. duplicitného interdiktu
Duplicitné interdikty (interdicta duplicia) boli tie, pri ktorých obe strany boli 
zároveň žalobcom i žalovaným.438 Tak ako celý spor vo formulovom systéme 
vyžadoval spoluprácu oboch sporových strán, i tu, ako môžeme vidieť, bola 
možnosť uskutočniť nátlak na procesnú stranu, ktorá by brzdila akýmkoľvek 
spôsobom priebeh interdiktného procesu. Rovnakým spôsobom však mohol 
byť vyvíjaný tlak na túto stranu aj pri duplicitných interdiktoch. 

Postup získania duplicitného interdiktu bol zložitejší ako pri interdikte jed-
noduchom. V podstate išlo o dva interdikty, a to interdikt uti possidetis a in-
terdikt utrubi. Boli to interdikty slúžiace na ochranu užívateľa, superfi  ciára439 
a v neskoršom vývoji práva, emphyteutu.440 Tieto interdikty boli veľmi špeci-
fi cké. Ich jediným účelom bolo potvrdiť stav u jedného z dvoch potenciálnych 
účastníkov konania, ktorí mali sporné postavenie k určitému majetku, aby 
sa v blízkej budúcnosti zúčastnili konania a dôkazné bremeno bolo na stra-
ne žalobcu. Interdikt bol v podstate určený obom a smeroval proti tomu, kto 
nespĺňal podmienky, na základe ktorých chránil skutočné užívanie bez zasa-
hovania do práva druhého.441 Preto duplicitný interdikt obsahoval dva zákazy 
obsiahnuté v jednom texte.442 
 438 Just. Inst. 4.15.7: Tertia divisio interdictorum haec est, quod aut simplicia sunt aut duplicia. 

simplicia sunt, in quibus alter actor, alter reus est: qualia sunt omnia restitutoria aut exhi-
bitoria: namque actor est qui desiderat aut exhiberi aut restitui reus is a quo desideratur ut 
restituat aut exhibeat. prohibitoriorum autem interdictorum alia simplicia sunt, alia dupli-
cia. simplicia sunt, veluti cum prohibet praetor in loco sacro vel in flumine publico ripave eius 
aliquid fieri (nam actor est qui desiderat, ne quid fiat, reus qui aliquid facere conatur): dupli-
cia sunt veluti UTI POSSIDETIS interdictum et UTRUBI. ideo autem duplicia vocantur quia 
par utriusque litigatoris in his condicio est nec quisquam praecipue reus vel actor intellegitur, 
sed unusquisque tam rei quam actoris partem sustinet.

 439 Bližšie pozri: Ulp. D. 43.17.4 pr.: In summa puto dicendum et inter fructuarios hoc interdic-
tum reddendum: et si alter usum fructum, alter possessionem sibi defendat. idem erit proban-
dum et si usus fructus quis sibi defendat possessionem, et ita pomponius scribit. perinde et 
si alter usum, alter fructum sibi tueatur, et his interdictum erit dandum; Ulp. D. 43.18.1 pr.: 
Ait praetor: „uti ex lege locationis sive conductionis superficie, qua de agitur, nec vi nec clam 
nec precario alter ab altero fruamini, quo minus fruamini, vim fieri veto. si qua alia actio de 
superficie postulabitur, causa cognita dabo“.

 440 Mac. D. 2.8.15.1: Possessor autem is accipiendus est, qui in agro vel civitate rem soli possidet 
aut ex asse aut pro parte. sed et qui vectigalem, id est emphyteuticum agrum possidet, posses-
sor intellegitur. item qui solam proprietatem habet, possessor intellegendus est. eum vero, qui 
tantum usum fructum habet, possessorem non esse ulpianus scripsit.

 441 BUCKLAND, W. W.: A text-book of Roman Law from Augustus to Justinian. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1921, s. 734.

 442 BUCKLAND, W. W.: Elementary Principles of Roman Private Law. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1912, s. 405.
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Prinieslo to však množstvo komplikácií. Podmienky, za ktorých sa stal 
účinný interdikt uti possidetis neboli úplne rovnaké ako pre interdikt utrubi. 
Rozdiel v získaní interdiktov, resp. v procesnom postupe ich získania však ne-
existoval. V podstate znel takto: „Zakazujem použitie sily, a to zo strany ktoré-
hokoľvek z vás, ktorou by jednému z vás bolo bránené v užívaní pôdy tak, ako to 
robí teraz, ktorú nezískal tajne, násilím alebo ako precario od druhého.“443

V prípade, ak by strany neuposlúchli interdikt a pristúpili by k použitiu sily 
proti sebe navzájom, myslíme tým čisto formálnej sily (vi ex conventu), došlo 
by k porušeniu zákazu. Takže ak to, čo si navzájom sľúbili,444 jeden z nich po-
rušil, prípadne obaja, vyvolalo rozdielny následok (ako pri jednoduchom in-
terdikte), pretože tu obaja sľubovali dvakrát a z dvoch sľubov aj každý z nich 
musel plniť.445

V tomto bode nastávala právne veľmi zaujímavá situácia. Interdiktný pro-
ces pochopiteľne mohol viesť k zisteniu, kto je žalobcom a kto žalovaným (v 
nasledujúcom spore). Bolo teda podstatné vyriešiť, kto si mal zachovať opráv-
nenú držbu počas interdiktného procesu a kto po ňom. Keďže interdiktný 
proces mohol trvať nejaký čas, nemuselo to byť vôbec jednoduché. Vyriešiť 
túto otázku však nebolo, z hľadiska následnej žaloby o vlastníctvo, procedu-
rálne dôležité. Držba veci nijakým spôsobom, v následnom spore, nepreju-
dikovala vlastníctvo, takže aj keby k fi nálnemu riešeniu neprišlo, zrejme by 
sa nič nestalo. Podľa Bucklanda bolo riešenie jednoduché.446 X a Y stáli pro-
ti sebe a vyslovili ponuku. Ak X ponúkol viac, bola mu daná vec do držby. 
X však musel sľúbiť, že v prípade, ak bude rozhodnuté na základe interdiktu 
o tom, že vec má byť u Y, držbu odovzdá a zaplatí Y sumu svojej ponuky. Tu 
vznikol piaty dôvod condictio certae pecuniae.447

 443 BUCKLAND, W. W.: A text-book of Roman Law from Augustus to Justinian. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1921, s. 734.

 444 Gai Inst. 4.166: [...] fructus licitando, is tantisper in possessione constituitur, si modo adu-
ersario suo fructuaria stipulatione cauerit, cuius uis et potestas haec est, ut si contra eum 
de possessione pronuntiatum fuerit, eam summam aduersario soluat. haec autem licendi 
contentio fructus licitatio uocatur, scilicet quia [...] postea alter alterum sponsione prouocat, 
quod aduersus edictum praetoris possidenti sibi uis facta sit, et inuicem ambo restipulan-
tur aduersus sponsionem: [...] una inter eos sponsio itemque restipulatio una [...] ad eam 
fit. [...].

 445 Príčinou bolo plnenie z dvojnásobnej condictio certae pecuniae – (voľný peklad): podmien-
ka istého plnenia – oprávnenie veriteľa od dlžníka dostať presne stanovenú sumu peňazí na 
základe predchádzajúceho sľubu.

 446 BUCKLAND, W. W.: A text-book of Roman Law from Augustus to Justinian. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1921, s. 735.

 447 Gai Inst. 4.166 a nasl.
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Niekedy sa stipulácia vynechala a držbu nadobudol navrhovateľ s naj-
vyššou ponukou. Formulu z iudicium fructuarium získala potom protistra-
na, zvyčajne z dôvodu hodnoty dočasnej držby. Takže bolo zrejme na zvolení 
navrhovateľa s najnižšou ponukou, či zvolil stipuláciu alebo iudicium fructu-
arium.

Okrem všetkých týchto formúl tu bolo iudicium secutorium, nazývané 
v tomto prípade iudicium Cascellianum, slúžiace na konečný prevod držby 
na nedržiaceho, pokiaľ zvíťazil v interdiktnom procese, formou licitácie. Ne-
držiaci v tomto procese mohol nadobudnúť nielen držbu (plodonosnej veci), 
ale aj všetky plody a ako povedal Gaius, peniaze, ktoré získal nový držiteľ na 
základe condictio fructuaria alebo iudicium fructuarium boli vlastne trestom 
pre porazeného.448 Ten nielenže musel vydať držbu, ale musel zaplatiť to, čo 
stipuloval, restipuloval alebo licitoval.

Keďže oba interdikty boli prohibitórne, žalovaný si nemohol zvoliť medzi 
sponsiones a formula arbitraria ako pri exhibitórnych a reštitutórnych inter-
diktoch. Aj Buckland napísal, že je viac ako jasné a z podstaty interdiktov 
utrubi a unde vi vyplýva, že sú oba extrémne a v podstate vhodné pre arbit-
rium, najmä vzhľadom na skutočnosť, že formula iudicium Cascellianum ar-
bitrárnu klauzulu obsahuje.449

Tých, čo po vydaní interdiktu nechceli plniť to, čo interdikt obsahoval, bolo 
veľa. Preto prétor pristúpil k vydaniu tzv. interdicta secundaria. Pojem sekun-
dárne je použitý z toho dôvodu, že išlo o interdikty vydávané dodatočne, na 
druhom mieste. Sekundárny interdikt vyzýval k splneniu povinností vyplýva-
júcich z primárneho interdiktu (napr., že sa ihneď prestane s použitím násilia, 
že sa uzavrie sľub a pristúpi sa ku konaniu o sľube). Výsledkom tohto inter-
diktu bolo, že ak niekto držal, musel ihneď vydať držbu a v prípade ak nedr-
žal, nesmel použiť násilie.450

 448 Gai Inst. 4.167: Ergo is, qui fructus licitatione uicit, si non probat ad se pertinere possessio-
nem, sponsionis et restipulationis et fructus licitationis summam poenae nomine soluere et 
praeterea possessionem restituere iubetur et hoc amplius fructus, quos interea percepit, reddit; 
summa enim fructus licitationis non pretium est fructuum, sed poenae nomine soluitur, quod 
quis alienam possessionem per hoc tempus retinere et facultatem fruendi nancisci conatus 
est.

 449 BUCKLAND, W. W.: Elementary Principles of Roman Private Law. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1912, s. 407.

 450 Gai Inst. 4.170: Sed quia nonnulli interdicto reddito cetera ex interdicto facere nolebant atque 
ob id non poterat res expediri, praetor in eam rem prospexit et comparauit interdicta, quae 
secundaria appellamus, quod secundo loco redduntur. quorum uis et potestas haec est, ut qui 
cetera ex interdicto non faciat, uelut qui uim non faciat aut fructus non liceatur aut qui fruc-
tus licitationis satis non det aut si sponsiones non faciat sponsionumue iudicia non accipiat, 
siue possideat, restituat aduersario possessionem, siue non possideat, uim illi possidenti non 
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Neuposlúchnutie sekundárneho interdiktu zo strany procesných strán sa 
následne krotilo peňažným trestom, vynútením posvätnej prísahy, prípadne 
pripustením žaloby na dvojnásobok proti zapierajúcemu.451 To, akým spôso-
bom a či bolo možné vydať sekundárny interdikt aj pri jednoduchých inter-
diktoch, nám nie je známe. Dokonca nám nie je známe ani to, že ak by aj 
mohli byť sekundárne interdikty aplikované po vydaní jednoduchého inter-
diktu, ako by mohli fungovať.

6.4  Čo ak interdikt nebol úspešný?
Ako môžeme tušiť, po interdikte a ďalších krokoch nastal zvyčajne formulový 
proces, v ktorom sa sledovalo, ako bolo porušené rozhodnutie (zákaz) z inter-
diktu. Namiesto vyslovenia v interdikte, napr. „Nariaďujem vám, aby ste od-
stránili prekážku, ktorú ste vložili do cesty, brániac pokojnému užívaniu A,“ by 
po neuposlúchnutí interdiktu (ak B bránil A v pokojnom užívaní i naďalej) 
A mohol B žalovať, pričom formula by znela: „Ak sa dokáže, že B bráni A v po-
kojnom užívaní, sudca odsúď B, ak sa nepreukáže, osloboď B.“

Aj znenie interdiktov sa, samozrejme, pod vplyvom vývoja práva menilo. 
Veľkým medzníkom vo vývoji interdiktov znamenalo vydanie tzv. večného 
ediktu. Pôsobením vývoja bolo napr. znenie uvedeného interdiktu zjednodu-
šené na: „Ak niekto bráni spôsobu, aby iný pokojne užíval, urobím rozhod-
nutie“,452 a to práve vtedy, keď bol duplicitný interdikt zaradený do tzv. Več-
ného ediktu. Oba interdikty (uti possidetis aj utrubi) teda stratili osobitný 
význam práve vtedy, keď boli zaradené do Večného ediktu.

faciat. itaque etsi alias potuerit interdicto VTI POSSIDETIS uincere, si cetera ex interdicto fe-
cisset [...], tamen per interdictum secundarium uincitur. [...] Sabinus et Cassius secuti fuerint 
[...].

 451 Gai Inst. 4.171: [...] pecuniaria poena modo iurisiurandi religione coercen [...]. Eaque praetor 
[...] ideo [...] aduersus infitiantes ex quibusdam causis dupli actio constituitur, uelut si iudica-
ti aut depensi aut damni iniuriae aut legatorum per damnationem relictorum nomine agitur. 
ex quibusdam causis sponsionem facere permittitur, uelut de pecunia certa credita et pecunia 
constituta, sed certae quidem creditae pecuniae tertiae partis, constitutae uero pecuniae par-
tis dimidiae.

 452 BUCKLAND, W. W.: A text-book of Roman Law from Augustus to Justinian. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1921, s. 737.
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Interdikt, či už mal formu zákazu, príkazu či nariadenia, svojou imperatívnou 
formou nepredstavoval žiadnu skutočnú donucovaciu moc prétora. Tú jedinú 
mohla v podstate dosiahnuť iba žaloba a následné rozhodnutie súdu vo for-
me condemnatio alebo absolutio. Interdikty boli súčasťou prétorského práva 
a všetky boli zaradené do Ediktu.

Vydaním interdiktu či dekrétu prétorom, samozrejme, sporná záležitosť 
nekončila. Nasledovala návšteva sudcu alebo rekuperátora453 a u neho sa po 
vydaní formuly zisťovalo, či niekto vykonal to, čo bolo v rozpore s ediktom 
prétora alebo či sa opomenulo urobiť to, čo prétor prikázal. Niekedy bola vý-
sledkom pokuta, inokedy nie. K pokute sa pristupovalo napríklad vtedy, keď 
sa jednalo za pomoci sľubu, bez sankcie, napríklad vtedy, keď sa požadovalo 
ustanovenie rozhodcu.454

Justiniánska kodifi kácia obmedzila vydávanie interdiktov na minimum. 
V Justiniánskych inštitúciách sa píše, že ich nebolo nevyhnutné vydávať, pre-
tože sa neraz rozhodlo bez nich, alebo na základe interdiktu prétor schválil 
žalobu.455

Dôvod je v podstate pochopiteľný. Pred vydaním Ediktu existovali inter-
dikty ako prejav impéria prétora. Interdikty nikdy nemohli obsiahnuť všetky 
situácie, to je pochopiteľné. Boli akýmisi pokusmi, ktoré predchádzali vytvo-
reniu žalôb obsahujúcich situácie zachytené v interdiktoch. Interdikty obsa-
hovali vzťahy, ktoré neboli chránené žalobami. 

Všetky existujúce a známe interdikty, boli začlenené do Ediktu, no je do-
kázané, že viaceré vznikli aj po jeho zostavení. Tie, ktoré boli začlenené do 
Ediktu, sa stali jeho integrálnou súčasťou, čo, samozrejme, znamenalo, že sa 

 453 Gai Inst. 4.141: Nec tamen cum quid iusserit fieri aut fieri prohibuerit, statim peractum est 
negotium, sed ad iudicem recuperatoresue itur et ibi editis formulis quaeritur, an aliquid 
aduersus praetoris edictum factum sit uel an factum non sit, quod is fieri iusserit. et modo 
cum poena agitur modo sine poena: cum poena, uelut cum per sponsionem agitur, sine poena, 
uelut cum arbiter petitur; et quidem ex prohibitoriis interdictis semper per sponsionem agi 
solet, ex restitutoriis uero uel exhibitoriis modo per sponsionem, modo per formulam agitur, 
quae arbitraria uocatur.

 454 Pri prohibitórnych interdiktoch sa vždy konalo za pomoci sľubu, pri reštitutórnych a ex-
hibitórnych interdiktoch sa konalo niekedy za pomoci sľubu, niekedy za pomoci formuly, 
ktorej sa hovorí arbitrárna.

 455 Just. Inst. 4.16.8: De ordine et veteri exitu interdictorum supervacuum est hodie dicere: nam 
quotiens extra ordinem ius dicitur, qualia sunt hodie omnia iudicia, non est necesse reddi in-
terdictum, sed perinde iudicatur sine interdictis atque si utilis actio ex causa interdicti reddita 
fuisset.
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stali súčasťou aj formulového systému. Týmto spôsobom bola ich existencia 
zaručená tak dlho, ako exitoval formulový systém. Po jeho zániku boli aj oni 
nahradené.456

To však neznamená, že práva, ktoré ochraňovali ostali bez ochrany. Na-
miesto toho, aby dotknutá osoba požiadala o interdikt, podala hneď žalobu. 
Do tejto žalobnej formuly bola vnesená rovnaká otázka, ktorá by bola vo for-
mule poskytnutej v predchádzajúcom období prétorom z dôvodu nerešpek-
tovania interdiktu. Toto nachádzame v Digestách veľmi dobre zachytené pri 
interdikte unde vi. V tomto interdikte, ktorý predtým končil slovami: „... vim 
fi eri veto“, sa posledné tri slová nahradili slovami „iudicium dabo“.457 Takýto 
osud postihol väčšinu interdiktov, ktoré boli výsadou prétorského práva (ius 
honorarium).

Okremj interdiktov však, samozrejme, existovali aj iné formy prétorskej 
ochrany, ktoré si nedovolíme opomenúť. Prvou z nich bola stipulationes prae-
toriae. V rôznych rodinných sporoch prétor prikázal osobám stipulovať, pri-
čom na stipuláciu dohliadal, bol jej svedkom, bola garantovaná ním samým. 
Proces, ktorý potom nasledoval, bol už obyčajným žalobným procesom. 

Ďalším prétorským prostriedkom bolo restitutio in integrum. Bolo kona-
ním v dvoch štádiách. V prvom štádiu bolo vydané rozhodnutie o navrátení 
do predošlého stavu, v druhom štádiu následne požiadal prétor sám o cogni-
tio in iure. Potom zvyčajne nasledovala snaha o akúkoľvek nápravu zo strany 
žalovaného, napríklad vo forme actio fi ctitia, exceptio atď., možno z dôvodu 
snahy o skutočné rozhodnutie. Ďalšia žaloba, ak vôbec bola následne podaná, 
bola podaná obyčajnou cestou.

Medzi prétorské prostriedky ochrany zaraďovalo rímske právo aj missio 
in possessionem. Išlo o príkaz vydaný prétorom, ktorý prichádzal do úvahy 
v prípade, ak žalovaný v žalobnom procese odmietol urobiť potrebné kroky 
a zdráhal sa. Prétor mohol rovnako rozhodnúť aj o damnum infectum.

Prétor osobitne mohol ochraňovať dedičstvo pre nenarodeného (nascitu-
rus) prostredníctvom missio in possessionem ventris causa. V tomto prípade 
bolo nevyhnutné udržať dedičstvo ako ležiace až do času, pokým sa nenarodí 
domnelý dedič, ktorého ochraňoval curator ventris.

Prostriedkov prétorskej ochrany bolo teda omnoho viac, ako si môžeme 
myslieť. Niekedy boli tieto úkony prejavom bežnej starostlivosti, niekedy zá-

 456 BUCKLAND, W. W.: Elementary Principles of Roman Private Law. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1912, s. 409.

 457 D. 43.16.1 pr.: Praetor ait: „unde tu illum vi deiecisti aut familia tua deiecit, de eo quaeque 
ille tunc ibi habuit tantummodo intra annum, post annum de eo, quod ad eum qui vi deiecit 
pervenerit, iudicium dabo.“



145

6.5  Záver

konnej držby, niekedy musel byť práve držiaci z držby vyhnaný, niekedy nie. 
Missio in damnum infectum napríklad uvádzalo do prétorského vlastníctva. 
Niektoré opravné prostriedky si mohli konkurovať, a preto ich súčasné alebo 
následné použitie bolo vylúčené. Napríklad stipulácia bola sama osebe súčas-
ťou interdiktného procesu, avšak missio in damnum infectum by bolo po sti-
pulácii zamietnuté.458

 458 Viac pozri: BUCKLAND, W. W.: The Main Intitutions of Roman Private Law. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011, s. 382–383.
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7.1  Všeobecne o formulách s fi kciou
Formuly s fi kciou (formulae fi cticiae) predstavujú zaujímavý procesný ná-
stroj, ktorým rímski prétori formovali a modernizovali právo s cieľom, aby 
lepšie vyhovovalo zmeneným spoločenským pomerom. Je všeobecne dobre 
známym faktom, že ius civile vo svojej pôvodnej podobe neobsahovalo do-
statočné nástroje svojej aktualizácie – bolo formalistické, nepružné a perso-
nálne viazané len na rímskych občanov, prípadne na cudzincov s čiastkovými 
oprávneniami rímskych občanov (napr. ius conubii, ius commercii).459 Pre-
to sa prétori ako vysokí rímski úradníci s impériom postupne od polovice 
2. stor. pred Kristom460 špecializovali hlavne na ediktálnu normotvornú čin-
nosť a aplikáciu práva v procesnom štádiu in iure.

 459 K nepružnosti, prehnanej formálnosti a personálnej viazanosti rímskeho ius civile pozri: 
BRTKO, Róbert: Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva v klasickom a justinián-
skom období rímskeho práva. Bratislava: PraF UK, 2013, s. 107 a nasl.; ŠURKALA, Ján: Per-
sonálna pôsobnosť ius gentium a ius civile a ich vzájomné presahy. In Nová Európa – výzvy 
a očakávania: personálna pôsobnosť rímskeho a kánonického práva a jej presahy, Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2016, s. 51–65.

 460 Úrad prétora bol síce zriadený už v roku 367 pred Kr., no v prvotnom období svojej exis-
tencie prétori vykonávali rozmanité činnosti – vojenského, správneho, ústavného, ale aj 
právneho – charakteru. Podľa najnovších výskumov je jasné, že sa rozvoju honorárneho 
práva začali systematicky venovať až v polovici 2. stor. pred Kristom. Bližšie vývoju tejto 
magistratúry pozri: BRENNAN, Terry Corey: The Praetorship in the Roman Republic. Ox-
ford: Oxford University Press, 2000; BRTKO, R.: Postavenie a právomoci štátnych úradov 
(magistratúr) v období Rímskej republiky (510 pred Kr. – 27 pred n. l.). In Ekonomický 
a sociálny rozvoj Slovenska: rozvojové trendy – manažment a podnikanie, Trenčín: Inštitút 
aplikovaného manažmentu, 2011, s. 38–52; ŠURKALA, J.: Predchodcovia a vývoj úradu 
prétora v Rímskej republike do roku 122 pred Kr. In Notárstvo a iné právnické profesie 
v historickom vývoji, Praha: Leges, 2017, s. 28–66.
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Prétori mohli viacerými spôsobmi aktívne formovať legisakčný a neskôr 
v ešte väčšej miere formulový proces. Do svojho ediktu mohli zaraďovať nové 
procesné prostriedky právnej ochrany, ktoré civilné právo nepoznalo. Prak-
ticky tak konali najmä tým, že k žalobe pridávali určitú fi kciu, v ktorej pri-
kazovali sudcovi, aby si určitú skutočnosť primyslel alebo naopak odmyslel. 
Tieto formy zásahov sa volali fomulae fi cticiae a budeme ich bližšie rozoberať 
v tomto článku. 

Obdobne prétori mohli prikázať zámenu subjektov – tým, že osoba v in-
tencii žaloby bola iná ako osoba v kondemnácii. Napokon posledným typom 
prétorských žalôb boli žaloby osnované na báze popisu faktického stavu (ac-
tiones in factum conceptae).461 Okrem toho mohol prétor odmietnuť žalobu 
(denegatio actionis) – alebo iný procesný prostriedok – v prípade, že by bol 
presvedčený o nespravodlivosti takého nároku (prostriedku), a to aj napriek 
tomu, že by dotknutý subjekt bol na tento prostriedok oprávnený podľa záko-
na, resp. striktného práva (ius strictum).462

 461 Pri týchto žalobách prétor formuloval nejakú hypotetickú skutkovú podstatu, pri naplne-
ní ktorej malo dôjsť k právnemu následku. Zaujímavé bolo, že sa pritom neodvolával na 
nijakú normu – teda de facto vytváral normu pre ten-ktorý prípad prakticky ex post. Z vý-
vojového hľadiska možno konštatovať, že mnohé prétorské žaloby, ktoré napokon našli 
svoje miesto v edikte, sa najskôr objavovali v podobe žalôb osnovaných na báze faktického 
stavu a až pri určitej frekvencii výskytu sa postupne zaraďovali do ediktu. Bližšie k týmto 
zaujímavým procesným prostriedkom pozri: ERNMAN, Heinrich: Conceptio formula-
rum, actio in factum und ipso iure-Consumption. In SZ (Rom. Abt.), 19, 1898, s. 261–360; 
GRÖSCHLER, Peter: Actiones in factum. Eine untersuchung zur Klage-Neuschöpfung im 
nichtvertraglichen Bereich. Berlin: Duncker & Humbolt, 2002; HALLEBEEK, Jan: An ‚ac-
tion tailored to the facts‘: some remarks concerning the actio in factum of D.13,7,13 PR. 
in the tradition of continental European legal scholarship. In Viva vox iuris romani: essays 
in honour of Johannes Emil Spruit, Amsterdam: Gieben, 2002, s. 181–196; LENEL, Otto: 
Intentio in factum concepta? In SZ (Rom. Abt.), 48, 1928, s. 1–20; POKROWS, Joseph 
von: Die Actiones in factum des classichen Rechts. In SZ (Rom. Abt.), 16, 1895, s. 7–104; 
SELB, Walter: Actiones in factum und Formeltechnik. In OGRIS, Werner, FROTZ, Ger-
hard von (Hsrg.): Festschrift für Heinrich Demelius zum 80. Geburtstag Erlebtes Recht in 
Geschichte und Gegenwart, Wien: Manz, 1973, s. 223–235; SZYMAŃSKA, Agata: Actio 
civilis in factum – actio praescriptis verbis w responsach Labeona. In Studia Iuridica, Vol. 
41, 2003, s. 293–306; ŠURKALA, J.: Žaloby in factum conceptae ako nástroj na dosiahnutie 
spravodlivosti v rímskom prétorskom práve. In Acta Iuridica Olomucensia, Vol. 11, No. 3, 
2016, s. 121–130.

 462 Bližšie k denegatio actionis pozri: ANKUM, Hans: Denegatio actionis. In SZ (Rom. Abt.), 
102, 1985, s. 453–469; JOVANOVIĆ, Mila: Aequitas and Bona Fides in the Legal Practice 
of Ancient Rome and the Prohibition of the Abuse of Rights. In Facta Universitatis: Law 
and Politics, 2003, roč. 1, č. 7, s. 766–767; LÉVY-BRUHL, Henry: La denegatio actionis sous 
la procédure formulaire. Lile: Travaux et mémoires de l‘Université de Lille, 1924; POLA-
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Prétorová normotvorná činnosť teda nespočívala len v uvádzaní civilné-
ho práva do života a dohliadaní na jeho riadne dodržiavanie. V pravom slova 
zmysle toto právo podporovali (adiuvandi), dopĺňali (supplendi) a opravovali 
(corrigendi),463 a tak vytvorili právo honorárne (ius honorarium), ktoré sa sta-
lo „živým hlasom“ ius civile.464 

Presná rekonštrukcia procesu vzniku honorárneho práva je dnes takmer 
nemožná, pretože neexistuje dostatok relevantných a hodnoverných formál-
nych prameňov práva, na základe ktorých by ho bolo možné ustáliť. Ide o več-
ný romanistický problém – na základe prameňov z neskoršieho obdobia je 
nutné odhadovať vývoj práva z obdobia niekoľkých storočí predtým. 

Podobne to bolo aj pri prétorských zásahoch do formuly žalôb (actiones) 
či výnimiek (exceptiones) fi ngovaním určitých skutočností. K týmto zásahom 
dochádzalo predovšetkým v rozmedzí polovice druhého storočia pred Kris-
tom do prvého storočia po Kristovi, pričom najdynamickejší vývoj zazname-
nalo prétorské právo v posledných desaťročiach republiky.465 Je pochopiteľné, 
že prechod od formulového ku kogničnému procesu (cognitio extra ordinem) 
znamenal aj transformáciu dovtedajších procesných inštitútov vyvinutých vo 
formulovom systéme. Navyše už od nástupu cisárstva dochádza k postupné-
mu oslabovaniu postavenia prétora, ktoré sa vo vzťahu k občianskemu (ci-
vilnému) právu defi nitívne podkopalo kodifi káciou prétorského práva v tzv. 
Juliánovom večnom edikte (edictum perpetuum Hadriani/Salvi Julianii) v pr-
vej polovici 2. storočia po Kristovi.466 Po tejto kodifi kácii už nebolo možné 
vkladať do ediktu nové formuly a prétori defi nitívne stratili ius edicendi. Tým 
pádom nemohli zasahovať do obsahu procesného práva, čím sa z inštitucio-
nálneho hľadiska odstránila ich aktualizačná úloha vo vzťahu k súkromnému 
právu. V klasickej epoche rímskeho práva sa tejto úlohy nanovo zhostili pred-
stavitelia jurisprudencie – či už im bolo priznané ius responendi alebo nie. 

CEK, Adalbert: Denegare actionem im späteren römischen und im justinianischen Zivil-
prozeß. In SZ (Rom. Abt.), 63, 1943, s. 406–414.

 463 Porov. Papin. D 1.1.7.1.
 464 Porov. Marc. D 1.1.8.
 465 K vývoju prétorského ediktu pozri: DERNBURG, Heinrich: Untersuchung über das Alter 

der Satzungen des prätorischen Edikt. In Festgaben A. W. Heffer, Berlin, 1873, s. 91–132; 
KELLY, John Maurice: The Growth-Pattern of the Praetor‘s Edict. In The Irish Jurist, 1966, 
Vol. 1, s. 341–355; MOMMSEN, Theodor: Römisches Staatsrecht. 3. Aufl. Vol. I. Leipzig: 
Hirzel, 1887, s. 202–209; WATSON, Alan: The Development of the Praetor’s Edict. In The 
Journal of Roman Studies, 1970, Vol. 60, s. 105- 119; WEISS, Egon: Vorjulianische Ediktsre-
daktionen. In SZ (Rom. Abt.), 50, 1930, s. 249–271.

 466 Pre rekonštrukciu večného ediktu pozri: LENEL, O.: Das Edictum perpetuum. Ein Ver-
such zu seiner Wiederherstellung. Dritte Verbesserte Auflage. Leipzig: Verlag von Bernhard 
Tauchnitz, 1927.
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Každopádne z dlhodobého hľadiska bol zánik prétorovej jurisdikcie sprevá-
dzaný degradáciou a vulgarizáciou práva v poklasickej epoche.467 

Z hľadiska predmetu nášho výskumu je naša misia sťažená, pretože už po-
klasické právo mnohé fi kciami vyvinuté právne riešenia pretransformovalo 
do novej – jednoduchšej – podoby. Tento proces bol zavŕšený Justiniánskou 
kodifi káciu,468 ktorá odbúrala posledné relikty formulového procesu a jednot-
livé čiastkové riešenia dekonštruovala, aby ich následne mohla znovuvybu-
dovať v podobe uceleného systému, ktorý by bol použiteľný v novej dobe. 
Preto by sme našu pozornosť pri stanovení významu a rozsahu žalôb a ostat-
ných procesných prostriedkov s fi kciou nemali sústrediť len na tie procesné 
prostriedky, ktoré nám Justiniánske pramene – a tých niekoľko ustanovení 
Gaiových inštitúcií – priamo spájajú s týmto konceptom, ale musíme skúmať 
aj ich skrytejšie stopy. 

V tomto našom príspevku nemáme – vzhľadom na obmedzený priestor – 
ambíciu analyzovať všetky formuly s fi kciou. Sústredíme sa len na štyri repre-
zentatívne situácie, kedy prétor fi kciami rozšíril použitie žalôb podľa ius civi-
le. Naším cieľom je teda demonštrovať základné črty formúl s fi kciou.

7.2  Funkcie a podoby formúl s fi kciou
Formuly s fi kciou predstavovali pravdepodobne najjednoduchší spôsob pré-
torskej intervencie do ius civile. Zaraďujeme ich medzi actiones utiles469 a ich 
formula je in ius concepta a vo svojej podstate imituje ius civile.470 Prétor ope-
roval s prostriedkami civilného práva, ale podľa potrieb modifi koval existen-
ciu alebo neexistenciu určitých pre civilné právo relevantných okolností, bez 
ktorých nebolo možné civilné žaloby použiť. Prétor síce nemal právomoc prá-
vo meniť (praetor ius facere non potest) – pretože to bolo úlohou zákonodar-
cu – na strane druhej ale svojimi ediktmi do obsahu práva vstupoval.471 

 467 Žaloby s fikciou boli definitívne zrušené Konštitúciou cisára Konštancia z roku 342 po 
Kristovi (Porov. C. 2.57). Tieto žaloby však strácali na význame už od reforiem cisára Dio-
kleciána (Porov. RICCOBONO, Salvatore: Formulae Ficticiae a Normal Means of Creating 
New Law. In The Legal History Review, 1928, Vol. 9, Issue 1, s. 10). 

 468 Porov. RICCOBONO, S.: Formulae Ficticiae a Normal Means of Creating New Law, s. 4. 
 469 Porov. Gai Inst. 4.38; 3.81 a 3.84. 
 470 Porov. Gai Inst. 4.111. 
 471 Porov. HAUSMANINGER, Herbert, SELB, W.: Römisches Privatrecht. 9. Aufl., Wien-Köln-

-Weimar: Böhlau, 2001, s. 368–369; REBRO, Karol – BLAHO, Peter: Rímske právo. 3. vyd. 
Bratislava-Trnava: Iura Edition 2003, s. 63.
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O nuansách a historickom pôvode tejto zaujímavej právnej konštrukcie 
prétorských oprávnení vo vzťahu k možnosti adaptácie civilného práva, žiaľ, 
nevieme veľa. Prikláňame sa však k názoru niektorých autorov,472 ktorí korene 
tohto vzťahu vidia ešte v pontifi kálnej jurisprudencii a jej právotvornej a roz-
hodovacej činnosti. Napríklad už Gaius označuje mancipáciu za „imaginárnu 
kúpu“.473 Ihering zasa videl v in iure cesio fi ktívnu vindikáciu.474 Existuje teda 
silný predpoklad, že už pontifi kálni právnici fi kciami menili ius civile ešte 
pred samotnou kodifi káciou v Zákonoch XII. tabúľ. Táto možnosť pravdepo-
dobne bola neskôr ponechaná magistrátom s impériom, ktorí mohli postu-
povať obdobne. Preto si myslíme, že išlo o kompetenciu pochádzajúcu z oby-
čajového práva, čo vysvetľuje skutočnosť, že žiaden nám dnes známy zákon 
prétorom ani iným magistrátom s impériom túto kompetenciu nedával.

V tejto kapitole sa ďalej sústredíme na analýzu vybraných procesných 
prostriedkov, ktoré Gaius označuje za fi ktívne. 

7.2.1  Publiciánska žaloba (actio Publiciana) 
Azda najtypickejším a zároveň jedným z najdôležitejších príkladov formu-
ly s fi kciou je publiciánska žaloba. Zachovala sa nám v Gaiových inštitúciách 
a je pomerne obsiahlo rozobratá aj v Justiniánskych Digestach475 a Justinián-

 472 Porovnaj, napr.: RICCOBONO, S.: Formulae Ficticiae a Normal Means of Creating New 
Law, s. 60. 

 473 Porov. Gai Inst. 1.119: Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginaria qua-
edam venditio: Quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est; eaque res ita agitur: 
Adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio 
eiusdem condicionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is, qui mancipio 
accipit, rem tenens ita dicit: HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE 
AIO ISQUE MIHI EMPTUS ESTO HOC AERE AENEAQUE LIBRA; deinde aere percutit 
libram idque aes dat ei, a quo mancipio accipit, quasi pretii loco. (Mancipácia, ako sme sa už 
zmienili, je teda akýmsi imaginárnym predajom. Toto právo je vlastné výhradne rímskym 
občanom a postupuje sa pri ňom takto: v prítomnosti nie menej ako piatich svedkov, dospe-
lých rímskych občanov, a okrem toho ďalšieho v rovnakom postavení, ktorý drží bronzové 
váhy a nazýva sa preto libripens, ten, kto mancipáciou nadobúda, drží v ruke kúsok bronzu 
a odrieka túto formulu: JA HOVORÍM, ŽE TENTO OTROK JE PODĽA KVIRITSKÉHO 
PRÁVA MÔJ A BUDE MNOU KÚPENÝ ZA POMOCI TOHTO BRONDZU A BRONDZO-
VEJ VÁHY. Následne kúskom bronzu udrie na váhu a odovzdá bronz čoby kúpnu cenu tomu, 
od koho mancipáciou vec nadobúda.)

 474 Porov. IHERING, Rudolf von: Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen sei-
ner Entwicklung. Teil 2. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1858, s. 503 a nasl.

 475 Pozri druhý titul šiestej knihy, ktorý je venovaný výlučne tejto žalobe. Nasleduje hneď za 
titulom prvým, v ktorom sa rieši reivindikačná žaloba. 
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skych Inštitúciách.476 Pri tejto žalobe je teda možné pomerne dobre zrekon-
štruovať aj jej vývoj od 2. do 6. storočia po Kristovi. Pre obmedzený priestor 
sa ale vývoju žaloby nebudeme venovať v tomto článku, ale odkážeme čitate-
ľa na pomerne bohatú literatúru.477 Formula žaloby, tak ako nám ju zachytil 
Gaius, znie:

Item usucapio fi ngitur in ea actione, quae Publiciana uocatur. datur 
autem haec actio ei, qui ex iusta causa traditam sibi rem nondum usu 
cepit eamque amissa possessione petit; nam quia non potest eam ex iure 
Quiritium suam esse intendere, fi ngitur rem usu cepisse, et ita, quasi ex 
iure Quiritium dominus factus esset, intendit uelut hoc modo:  IVDEX 
ESTO. SI QVEM HOMINEM AVLVS AGERIVS EMIT ET IS EI TRA-
DITVS EST, ANNO POSSEDISSET, TVM SI EVM HOMINEM, DE QVO 
AGITVR, EIVS EX IVRE QVIRITIVM ESSE OPORTERET et reliqua.478

Fiktívny charakter žaloby je viac ako zjavný už z jej formuly. V žalobe sa 
fi nguje, že vydržacia doba, ktorá ešte nestihla uplynúť, už uplynula, a tým pá-
dom má poškodená osoba, ktorá stratila držbu veci, k dispozícii prakticky 
rovnako efektívne procesné prostriedky ochrany ako kviritský vlastník. 

Zo systematiky Digest aj zo znenia žaloby je jasné, že jej predlohou bola re-
ivindikačná žaloba. Tá slúžila na vydanie veci kviritského vlastníka s cieľom 

 476 Pozri: Just. Inst. 4.6.4.
 477 KASER, Max: Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht. Köln: Böhlau, 1956, s. 298 

a nasl.; KOVÁČIKOVÁ, Jana: Procesné prostriedky ochrany vlastníctva v rímskom práve – 
Actio publiciana. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015, Bratislava: Univerzi-
ta Komenského, Právnická fakulta, 2015, s. 518–525; ŠURKALA, J.: Publiciánska žaloba 
a naturalis ratio. (príspevok odznel na konferencii: IV. česko-slovenské právněhistorické 
setkání doktorandů a postdoktorandů, ktorá sa konala dňa 24.10.2016 na pôde Právnic-
kej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe. Príspevok bude publikovaný v pripravovanom 
konferenčnom zborníku do konca roka 2017). Článok bol publikovaný aj v ruštine. Po-
rov. ŠURKALA, J.: Actio Publiciana И naturalis ratio. In ДРЕВНЕЕ ПРАВО: Научно-
практический журнал, 2017, roč. 35, č. 1, s. 117–132. 

 478 Porov. Gai Inst. 4.36: V tej žalobe, ktorá sa nazýva Publiciánska (actio Publiciana) sa zasa 
finguje uplynutie vydržacej doby. Táto žaloba je poskytnutá tomu, kto stratil držbu a žiada 
vrátenie veci, ktorá mu bola odovzdaná zo spravodlivého dôvodu, ale ku ktorej ešte nenado-
budol vlastnícke právo vydržaním. Pretože nemôže vzniesť nárok, ŽE MU VEC PATRÍ POD-
ĽA KVIRITSKÉHO PRÁVA, finguje sa, že ju už nadobudol vydržaním, a tak môže vzniesť 
nárok, akoby sa už kviritským vlastníkom stal, napríklad týmto spôsobom: BUĎ SUDCOM! 
KEBY AULUS AGERIUS TOHO OTROKA, KTORÉHO KÚPIL A KTORÝ MU BOL ODO-
VZDANÝ, DRŽAL JEDEN ROK, TAK BY MU TEN OTROK PATRIL PODĽA KVIRITSKÉ-
HO PRÁVA a tak ďalej.
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obnoviť jeho držbu.479 Nie vždy sa však podarilo previesť spolu s držbou aj 
vlastnícke právo. Napríklad v prípade, že by bola tradíciou odovzdaná man-
cipačná vec, k prechodu kviritského vlastníctva nedošlo. Na zahojenie tejto 
vady slúžilo práve vydržanie, ktoré prakticky znamenalo, že vec držaná zo 
spravodlivého dôvodu prechádzala uplynutím vydržacej doby480 do kviritské-
ho vlastníctva držiteľa. Ak sa však veci počas tejto doby zmocnila tretia stra-
na, bývalý spravodlivý držiteľ nemal podľa ius civile žiadne prostriedky na to, 
aby obnovil svoju držbu. 

Táto očividná nespravodlivosť481 viedla prétora Publicia k tomu, aby skon-
štruoval analogickú žalobu, ktorá by umožnila ochranu oprávnených záujmov 
držiteľov vecí, ktorí stratili držbu pred uplynutím vydržacej doby.482 Ostat-
né podmienky vydržania – (predošlá) existencia vlastnej držby, iusta causa 
possessionis, bona fi des483 držiteľa a spôsobilosť veci byť predmetom obehu (res 
habilis) – samozrejme, museli byť dodržané.484 Podmienkou použitia žaloby 
bolo podľa Gaia aj to, že držiteľ ešte nenadobudol vlastníctvo vydržaním. Kvi-

 479 Bližšie k reivindikačnej žalobe pozri: KOVÁČIKOVÁ, J.: Reivindikačná žaloba pohľadom 
rímskeho práva. In Bratislavské právnické fórum 2013, Bratislava: Univerzita Komenského, 
Právnická fakulta, 2013, s. 1705–1710.

 480 Vydržacia doba bola stanovená ešte v Zákonoch XII tabúľ (leges duodecim tabularum) na 
jeden rok pri hnuteľných veciach a na dva roky pri nehnuteľnostiach (Porov. Tab 4.3). 

 481 Fragment Justiniánskych Inštitúcií (Just. Inst. 4.6.4) nám objasňuje sa pohnútku prétora 
pri zavedení publiciánskej žaloby. Prétor ju skonštruoval, „pretože sa mu to zdalo tvrdé“ 
(sed quia sane durum erat), aby človek v postavení bývalého spravodlivého držiteľa nemal 
žiadne procesné prostriedky ochrany svojho nároku. 

 482 Presné datovanie žaloby nie je úplne jasné. Každopádne ale vieme, že sa začína objavovať 
v prvej polovici prvého storočia pred Kristom. Bližšie k datovaniu pozri: BLAHO, P., VAŇ-
KOVÁ, Jarmila: Corpus iuris civilis – Digesta, Tom. I. Bratislava: Eurokódex, 2008, s. 168; 
BUBELOVÁ, Kamila: Actio Publiciana pohledem Justiniánských Digest. In Ius Romanum 
schola sapientiae – Pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninám, Trnava: Právnická fakulta 
Trnavskej univerzity, 2000, s. 99–110; KELLY, J. M.: The Growth-Pattern of the Praetor’s 
Edikt, s. 349.

 483 Bližšie k požiadavke dobromyseľnosti pri vydržaní pozri: LENHARTOVÁ, Katarína: Dob-
romyseľnosť ako základný predpoklad vydržania v rímskom práve a jeho právna kontinui-
ta v platnom právnom poriadku Slovenskej republiky. In Acta Facultatis Iuridicae Univer-
sitatis Comenianae, 2016, roč. 35, č. 1, s. 93–104; WUBBE, Felix: Der gutgläubige Besitzer, 
Mensch oder Begriff? In SZ (Rom. Abt.), 80, 1963, s. 175–205.

 484 Z hľadiska dôkazného bremena musel žalobca pri použití publiciánskej žaloby preukázať 
bývalú držbu veci a skutočnosť, že bola na základe spravodlivého dôvodu (iusta causa). Pri 
ostatných podmienkach (bona fides a res habilis) sa predpokladala ich pravdivosť, pokiaľ 
nebol preukázaný opak. Porov. SCHULIN, Friedrich: Ueber Einige Anwendungsfälle der 
Publiciana in Rem Actio: Eine civilistische Abhandlung. Marburg: Wilhelm Braun, 1873, 
s. 8. 
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ritský vlastník teda publiciánsku žalobu použiť nemohol, pretože mal k dis-
pozícii reivindikačnú žalobu.485 

V citovanom Gaiovom fragmente sa ako jediný spravodlivý dôvod nado-
budnutia držby spomína tradícia. V Justiniánskych Digestách sa však spomí-
najú ďalšie početné dôvody, kedy bolo možné publiciánsku žalobu použiť.486 
Preto možno s veľkou dávkou určitosti povedať, že prétor postupne rozširoval 
okruh chránených situácií na analogickej báze. Tento spôsob prétorskej nor-
motvorby považujeme za veľmi frekventovaný a častý. 

7.2.2  Fikcia existencie rímskeho občianstva v žalobnej formule
Ako sme už spomenuli, v rámci ius civile panovala striktná personálna via-
zanosť. Bez rímskeho občianstva, resp. čiastkových oprávnení z neho vyplý-
vajúcich, nemohli subjekty uzatvárať platné právne úkony ani využívať pro-
cesné prostriedky ochrany svojich práv. Personálna viazanosť bola vrodeným 
prvkom civilného práva, ktoré sa historicky vyvinulo v najstarších dobách, 
kedy Rím existoval ako malý agrárny mestský štát a ius civile pravdepodob-
ne slúžilo aj na udržanie právnej a spoločenskej identity tejto politickej jed-
notky. S územnou expanziou, ku ktorej postupne dochádzalo, však Rima-
nia čoraz viac prichádzali do kontaktu s cudzincami. Aby s nimi bolo možné 
rozvíjať ekonomické styky na adekvátnej úrovni, bolo nutné vytvoriť právne 
prostriedky ochrany týchto vzťahov. 

 485 Podobne aj Ulp. D. 6.2.1.2. Tento názor je však niektorými autormi spochybňovaný. Argu-
mentujú, že aj kviritský vlastník sa mohol publiciánskou žalobou domáhať obnovenia svo-
jej držby, pretože to bolo pre neho výhodnejšie z hľadiska dôkazných prostriedkov. Porov. 
MLKVÝ, Matej: Náčrt porovnania koncepcie držby v kontinentálnom a angloamerickom 
právnom systéme. In Historia et theoria iuris, 2013, č. 1, s. 39. Vychádza sa tu totiž z pred-
pokladu, že žalobca musel pri použití reivindikačnej žaloby preukázať nadobudnutie kvi-
ritského vlastníctva až od prvého vlastníka. Táto probatio diabolica mala teda viesť k zne-
možneniu efektívneho použitia žaloby na vydanie veci. Porov. KOVÁČIKOVÁ, J.: Procesné 
prostriedky ochrany vlastníctva v rímskom práve – Actio publiciana, s. 523. Bližšie k pro-
batio diabolica a jej možnej klasicite pozri: KIEFNER, Hans: Klassizität der ,probatio dia-
bolica‘? In SZ (Rom. Abt.), 81, 1964, s. 212–232; PFLÜGER, Heinrich Hackfeld: Ueber die 
probatio diabolica. In Archiv für die civilistische Praxis, 1891, Vol. 77, No. 1, s. 16–27.

 486 Porov. Ulp. D 6.2.1 a nasl. Išlo napr. o darovanie, legát, veno a pod. 
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Cudzincom, pochopiteľne, nebolo hneď priznané plné občianstvo.487 Naj-
skôr len prétori do svojich ediktov zahŕňali procesné prostriedky ochrany 
s fi kciou rímskeho občianstva.488 S touto fi kciou nás oboznamuje Gaius: 

„Item ciuitas Romana peregrino fi ngitur, si eo nomine agat aut cum eo 
agatur, quo nomine nostris legibus actio constituta est, si modo iustum sit 
eam actionem etiam ad peregrinum extendi. uelut si furti agat peregrinus aut 
cum eo agatur, formula ita concipitur: IVDEX ESTO. SI PARET LVCIO TI-
TIO A DIONE HERMAEI FILIO OPEVE CONSILIO DIONIS HERMAEI FI-
LII FVRTVM FACTVM ESSE PATERAE AVREAE, QVAM OB REM EVM, SI 
CIVIS ROMANVS ESSET, PRO FVRE DAMNVM DECIDERE OPORTERET 
et reliqua; item si peregrinus furti agat, ciuitas ei Romana fi ngitur. similiter si 
ex lege Aquilia peregrinus damni iniuriae agat aut cum eo agatur, fi cta ciuitate 
Romana iudicium datur.“489

 487 Rímske občianstvo bolo priznané všetkým obyvateľom ríše – okrem dediticom – cisárom 
Caracallom v roku 212 po Kristovi. Jeho edikt zvaný aj Constitutio Antoniniana znamenal 
zásadný prelom v statusových otázkach a jeho cieľom bolo zjednotiť právo ríše a odstrániť 
tak personálny partikularizmus. Úspechy tohto opatrenia limitovali snahy o udržanie si ná-
rodných úprav predovšetkým vo východných provinciách. Bližšie k tomu pozri:  MEYER, 
Paul: Zur constitutio Antoniniana. In SZ (Rom. Abt.), 46, 1926, s. 264–267; KIEßLING, 
Emil: Zur Constitutio Antoniniana. In SZ (Rom. Abt.), 78, 1961, s. 421–429; SCHÖNBAU-
ER, Ernst: Zur Frage der Constitutio Antoniniana. In SZ (Rom. Abt.), 54, 1934, s. 337–
338.

 488 Čo sa týka datovania tejto formuly s fikciou nie je medzi romanistami zhoda. Niektorí jej 
vznik umiestňujú pred prijatie lex Aquilia či ustanovenie cudzineckého prétora (praetor 
peregrinus), teda pred rok 200 pred Kristom (Porov. BIANCHI, Ernesto: Fictio iuris: Ricer-
che sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all‘epoca augustea. Padova: Cedam, 
1997, s. 305 a nasl.; KASER, M., HACKL, Karl: Das römische Zivilprozessrecht. 2 Aufl. Mün-
chen: C. H. Beck, 1996, s. 155–156 a pozn. 37; MERCOGLIANO, Felice: Actiones ficticiae: 
Tipologie e datazione. Napoli: Jovene, 2001, s. 42). Iní jej vznik umiestňujú až do doby 
panovania cisára Augusta (Porov. DI LELLA, Luigi: Formulae ficticiae: Contributo allo 
studio della riforma giudiziaria di Augusto. Napoli, Jovene, 1984.) Ďalší sa síce prikláňajú 
k staršiemu datovaniu, ale vznik fikcie občianstva spájajú s existenciou vzájomných dohôd 
medzi gréckymi mestskými štátmi a Rímom (Porov. DAUBE, David: The Peregrine Pra-
etor. In The Journal of Roman Studies, 1951, Vol. 41, s. 66–70; WINKEL, Laurence: Some 
Thoughts on the formulae ficticiae of Citizenship in Gaius 4.37: A Form of Reception? In 
MacCORMICK, Neil, BIRKS, Peter (eds.): The Legal Mind: Essays for Tony Honoré, Ox-
ford: Clarendon Press, 1986, s. 297–306). 

 489 Porov. Gai Inst. 4.37: Aj rímske štátne občianstvo sa finguje, a síce v prípade cudzinca, ktorý 
žaluje alebo je žalovaný z dôvodu, z ktorého zákon pripúšťa žalobu (actio), avšak iba vtedy, 
ak je rozšírenie tejto žaloby na cudzinca spravodlivé; napríklad v prípade, keď cudzinec žaluje 
alebo je žalovaný z krádeže. Ak je cudzinec z tohto dôvodu žalovaný, potom je žalobná for-
mula štylizovaná takto: BUĎ SUDCOM! AK VÝJDE NAJAVO, ŽE Z PRIČINENIA ALEBO 
Z NÁVODU DIONA, HERMAEOVHO SYNA, BOLA LUCIOVI TITIOVI UKRADNUTÁ 
ZLATÁ MISKA, PRETO ON, KEBY BOL RÍMSKYM OBČANOM, BY AKO ZLODEJ MAL 
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Tento fragment hovorí o tom, že fi ngovaním existencie rímskeho občian-
stva bolo cudzincom umožnené domáhať sa svojich práv analogickými žalo-
bami, ako boli poskytované občanom podľa ius civile. Podobne bolo možné 
tieto žaloby používať aj proti nim. Jediným obmedzením možnosti fi ngovať 
občianstvo bola požiadavka spravodlivosti, ktorá bola plne v diskrecionálnej 
právomoci prétora. Už ilustratívny výpočet situácií, kedy bolo možné použiť 
žaloby s fi kciou rímskeho občianstva, nám potvrdzuje, že škála ich použitia 
bola vskutku široká. Objavujú sa tu jednak delikty (actio furti nec manifesti), 
ale aj náhrada škody podľa lex Aquilia (actio legis Aquiliae). Max Kaser argu-
mentuje, že fi kciu občianstva bolo možné použiť aj pri deliktoch založených 
na zákonoch, napr. actio ratonibus distrahendis, actio arborum furtim caesa-
rum, actio de tigno iuncto, actio de pastu pectoris a actio aquae pluviae arcen-
dae.490 

7.2.3  Fikcia neexistencie capitis deminuntio
Gaius spomína aj špecifi cký prípad, kedy sa simulovalo pokračovanie plného 
právneho statusu sui iuris v situácii, kedy síce došlo ku capitis deminutio,491 ale 
bolo potrebné zachovať právnu kontinuitu záväzkov takéhoto subjektu: 

Praeterea aliquando fi ngimus aduersarium nostrum capite deminutum 
non esse. nam si ex contractu nobis obligatus obligataue sit et kapite deminutus 
deminutaue fuerit, uelut mulier per coemptionem, masculus per adrogationem, 
desinit iure ciuili debere nobis, nec directo intendi potest sibi dare eum eamue 
oportere; sed ne in potestate eius sit ius nostrum corrumpere, introducta est con-
tra eum eamue actio utilis rescissa capitis deminutione, id est, in qua fi ngitur 
capite deminutus deminutaue non esse.492

POVINNOSŤ UHRADIŤ ŠKODU a tak ďalej. Podobne, ak z krádeže žaluje cudzinec, fin-
guje sa, že má rímske občianstvo. S fikciou, že má rímske občianstvo, sa konanie povoľuje aj 
v prípade, že cudzinec žaluje alebo je žalovaný o náhradu protiprávne spôsobenej škody podľa 
Aquiliovho zákona (lex Aquilia).

 490 Porov. KASER, M.: Ius gentium. Köln, Wien: Böhlau, 1993, s. 129. 
 491 Tento fragment očividne rieši len capitis deminutio minima – teda stratu rodinného statusu 

sui iuris. Ide o prípad, kedy pôvodne subjekt sui iuris, ktorý sa mohol riadne zaväzovať vo 
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, z nejakých dôvodov stratil toto postavenie 
a stal sa osobou podriadenou cudzej moci (alieni iuris). Bližšie o capitis deminutio pozri: 
KRÜGER, Hugo: Geschichte der capitis deminutio. Breslau: Koebner, 1861; D’ ALESSIO, 
Raffaele: Studii sulla capitis deminutio minima: dodici tavole giurisprudenza editto. Napoli: 
Jovene, 2014.

 492 Porov. Gai Inst. 4.38: Okrem toho niekedy fingujeme, že náš odporca nepodstúpil capitis 
deminutio. Pretože ak nám bol zaviazaný zo zmluvy nejaký muž či žena a podstúpili by ca-
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Hoci sa to v tomto fragmente nespomína výslovne, účelom tejto fi kcie je 
opäť požiadavka spravodlivosti. Konkrétne ide o dodržanie zásady, že záväz-
ku sa možno zbaviť len konsenzuálnou dohodou obidvoch strán – teda po-
vinného a oprávneného. Ak by bolo umožnené záväzky neplniť jednostran-
ne, celé záväzkové právo by stratilo zmysel. Preto subjekty, ktoré utrpeli straty 
tým, že druhá strana využila medzery v ius civile a znemožnila žalovať nespl-
nenie záväzku tým, že nadobudla status podriadenej osoby, nemali byť podľa 
spravodlivosti ponechané bez právnej ochrany. Bez potreby vymýšľania zloži-
tých právnych konštrukcií či osobitných právnych predpisov prétori modifi -
kovali existujúce ius civile a prijatím fi kcie neexistencie capitis deminutio túto 
„dieru“ zaplátali. 

7.2.4  Fikcia legitímneho dediča
Dedič podľa prétorského práva nemohol využívať žalobu z ius civile, pretože 
podľa tohto práva nemal také postavenie. Problém bol v tom, že takýto pré-
torský dedič nemohol žalovať subjekty, ktoré niečo dlhovali – či už nehnuteľ-
nosť alebo peňažnú sumu – zomrelému podľa civilného práva. Aj v tejto situá-
cii, tak ako nám to zachytáva Gaius, prétor poskytol osobitnú ochranu: 

„Habemus adhuc alterius generis fi ctiones in quibusdam formulis, uelut cum 
is, qui ex edicto bonorum possessionem petiit, fi cto se herede agit. cum enim 
praetorio iure is, non legitimo, succedat in locum defuncti, non habet directas 
actiones et neque id, quod defuncti fuit, potest intendere suum esse neque id, 
quod ei debebatur, potest intendere dari sibi oportere; itaque fi cto se herede in-
tendit, uelut hoc modo: IVDEX ESTO. SI AVLVS AGERIVS, id est si ipse ac-
tor, LVCIO TITIO HERES ESSET, TVM SI FVNDVM, DE QVO AGITVR, EX 
IVRE QVIRITIVM EIVS ESSE OPORTERET; et si [...] praeposita simili fi ctione 
heredis ita subicitur: TVM SI NVMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO SES-
TERTIVM X MILIA DARE OPORTERET.“493

pitis deminutio – žena napríklad uzavretím manželstva formou koempcie (coemptio) a muž 
prostredníctvom adrogácie – zaniká podľa ius civile naša pohľadávka a nemožno ju žalovať 
priamo. Aby však nebolo výlučne v ich moci zmariť naše právo, bola proti takému mužovi či 
žene zavedená pomocná žaloba „so zrušením capitis deminuntio“ (actio utilis rescissa capitis-
deminutione). Ide o žalobu, v ktorej sa finguje, že u takého muža či ženy ku capitis deminutio 
nedošlo.

 493 Porov. Gai Inst. 4.34: „V niektorých formulách máme ešte fikcie iného druhu. Tak je to vte-
dy, keď s fikciou, že je dedičom, žaluje ten, kto si podľa ediktu vyžiadal držbu pozostalosti 
(bonorum possessio). Vzhľadom na to, že na miesto zomrelého nastupuje podľa prétorského 
práva, a nie podľa práva legitímneho (ius civile), nepatria mu priame žaloby a nemôže preto 
ani to, čo zomrelému patrilo, vymáhať slovami ŽE JE JEHO, a rovnako nemôže to, čo sa 
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Fikciou „legitímneho dediča“ poskytol prétor civilnej žalobe analogickú 
ochranu aj prétorskému dedičovi. Išlo o logické vyústenie konštrukcie prétor-
ského dediča. Jeho postavenie by predsa bolo veľmi slabé, aby by sa nemohol 
domáhať vrátenia majetku alebo plnenia dlhov, ktoré mal zomrelý vo vzťahu 
k tretím osobám. Iste tu zohrala rolu aj toľko pertraktovaná požiadavka spra-
vodlivosti a faktická potreba zrovnoprávniť prétorského dediča s dedičom ci-
vilným – aspoň čo sa týka určitých procesných aspektov ochrany jeho nároku 
z dedičstva.

Fikciu legitímneho dediča mohol použiť aj kupec majetku po predlženom 
zomrelom (bonorum emptor),494 ktorý za prísľub, že veriteľom zomrelého 
uhradí percento z hodnoty ich pohľadávok, sa stal univerzálnym sukcesorom 
zomrelého. Išlo pochopiteľne o inštitút prétorského práva, a preto takýto sub-
jekt nemal k dispozícii žiadne žaloby podľa ius civile. Analogicky s riešením 
situácie prétorského dediča bola tomuto kupcovi priznaná fi kcia, že je legi-
tímnym dedičom. Táto žaloba sa označovala aj ako serviánska (actio Servia-
na).495 Druhou možnosťou pre kupujúceho bolo použiť žalobu so zámenou 
subjektov: teda v intencii sa uviedla osoba predlženého zomrelého a v kon-
demnácii už osoba jeho univerzálneho sukcesora. Táto žaloba sa volala aj 
 rutiliánska (actio Rutiliana). 

7.3  Záver
V tomto krátkom príspevku sme čitateľovi ponúkli rámcový pohľad na zá-
sadnú skupinu prétorských žalôb. Kvôli obmedzenému priestoru sme nebo-
li schopní analyzovať problematiku formúl s fi kciou komplexne, preto sme 
zvolili induktívnejší prístup. Vybrané analyzované príklady žalôb s fi kciou – 
fi kcia uplynutia vydržacej lehoty (actio Publiciana), fi kcia občianstva, fi kcia 

zomrelému dlhovalo, vymáhať slovami ŽE MÁ POVINNOSŤ MU DAŤ. Preto finguje, že je 
dedičom, a vznáša nárok napríklad týmto spôsobom: BUĎ SUDCOM! KEBY AULUS AGE-
RIUS (teda sám žalobca) BOL DEDIČOM LUCIA TITIA, TAK TEN POZEMOK, O KTORÝ 
IDE, MU MAL PATRIŤ PODĽA KVIRITSKÉHO PRÁVA; a ak ide o peňažný dlh, doplní sa 
po rovnakej dedičskej fikcii toto: AK BY VYŠLO NAJAVO, ŽE NUMERIUS NEGIDIUS MÁ 
POVINNOSŤ ZAPLATIŤ AULOVI AGERIOVI 10 TISÍC SESTERCIOV.“

 494 Porov. Gai Inst. 4.35.
 495 Bližšie k actio Serviana pozri: KRELLER, Hans: Pfandrechtliche Interdikte und Formula 

Serviana. In SZ (Rom. Abt.), 64, 1944, s. 306–345; PLATSCHEK, Johannes: Gai 4,35/36: 
Kein Beleg für eine actio Serviana des Vermögenskäufers. In SZ (Rom. Abt.), 128, 2011, 
s. 366–369; WUBBE, F.: Der Streitwert bei der actio Serviana. In MEDICUS, Dieter, SEI-
LER, Hans Hermann (Hsrg.): Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag, München: 
C. H. Beck, 1976, s. 179–200.
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kontinuity právneho postavenia, ako aj fi kcia legitímneho dediča – nám jas-
ne dokumentujú kritickú dôležitosť prétora a jeho normotvornej činnosti pre 
rozvoj rímskeho práva. To by sa bez jeho zásahov nebolo schopné pružne 
prispôsobovať zmeneným spoločenským pomerom a adekvátne reagovať na 
výzvy novej doby. 

Prétorské zásahy nijako neumenšovali dôležitosť starého ius civile – práve 
naopak. Staré formuly dostali mierne modifi kovanú podobu, ktorá umožnila 
ich používanie v úplne odlišných situáciách. Sme presvedčení o tom, že práve 
vďaka obojakej úlohe prétora – ako autora ediktu a zároveň „sudcu“ v prvom 
štádiu konania (in iure) – sa stalo rímske právo vo výsledku najprepracova-
nejším a najdokonalejším právnym poriadkom staroveku, ktorého cenné de-
dičstvo si vážime aj dnes s odstupom mnohých storočí a v diametrálne odliš-
ných spoločenských podmienkach. 

Veríme, že lepšie prepojenie medzi normotvorbou a aplikáciou práva je 
kľúčom pre zefektívnenie súčasného právneho systému a odbúranie „legis-
latívnej smršte“, ktorá sa na nás valí z každej strany. Prétorov prístup je jas-
ným dôkazom toho, že nepotrebujeme prijímať nový právny predpis vždy, 
keď sa objaví mierne odlišný problém. Adaptácia už existujúcich normatív-
nych nástrojov je určite jednoduchšia, efektívnejšia a rýchlejšia cesta, ktorá 
navyše zbytočne nezaťažuje adresátov právnych noriem. Pretože požiadavka 
spravodlivosti, ktorá stála za zavedením takmer každej fi kcie, sa jednoduchšie 
stane zrejmou, ak sa posudzuje v konkrétnom prípade a konkrétnej situácii. 
Nepotrebujeme teda viacej zákonov. Dokonca nepotrebujeme ani to, aby zá-
kony boli extrémne prepracované a snažili sa do detailov riešiť každý (obskúr-
ny) prípad. Ťažisko boja za spravodlivejšiu justíciu má byť v adekvátnom apli-
kovaní právnych princípov a zásad orgánmi, ktoré majú dostatočnú odbornú 
kapacitu a právomoci rozvíjať právo zdola. Lebo dnešný svet sa stáva natoľko 
komplexným, že do hĺbky jednotlivých detailov zákonodarca z výšky svojho 
majestátu jednoducho nedovidí.
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8.1  Úvod
Cisár Augustus († 14 n. l.) obnovil poriadok v Rímskej ríši po dlhých rokoch 
občianskych vojen. Jeho reformy sa dotkli takmer každej sféry života rímskej 
spoločnosti. Svojimi zákonmi reguloval aj oblasť procesného práva. V deji-
nách rímskeho súdnictva išlo snáď o najvýraznejšiu a najrozsiahlejšiu zme-
nu doterajšieho stavu, ktorá sa realizovala normatívnou formou. Podstatná 
časť Augustovej reformy procesného práva sa uskutočnila na základe dvoch 
právnych predpisov: Júliovým zákonom o súkromnom súdnictve (Lex Iulia 
iudiciorum privatorum) a Júliovým zákonom o verejnom súdnictve (Lex Iu-
lia iudiciorum publicorum). K týmto bazálnym prameňom možno pripojiť aj 
ďalšie sekundárne predpisy, ktoré doplňujú naše poznatky o metamorfózach 
procesného práva, napr. prvý, štvrtý a piaty Augustov kyrénsky edikt (Edic-
ta Augusti ad Cyrenses). Niektoré zmeny sa realizovali iba faktickou cestou 
(napr. problém trestných súdov a odvolacieho súdnictva v súvislosti so vzni-
kom principátu).

Oba Júliove zákony boli s najväčšou pravdepodobnosťou schválené komí-
ciami v roku 17 pr. Kr. Rok prijatia týchto zákonov môžeme určiť na základe 
správy od Dia Cassia, ktorý do tohto roku (737 ab urbe condita) zaradil prija-
tie niektorých opatrení, ktoré boli ich predmetom, hoci sa explicitne nezmie-
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nil o prijatí veľkých procesných predpisov.496 Keďže procesné zákony opero-
vali s inštitútmi ďalších zákonov, ktoré boli prijaté pod Augustovým menom 
v roku 18 pr. Kr., rozhodne nemohli vzísť zo zákonodarného procesu pred 
týmto rokom.497 Ide konkrétne o Lex Iulia de maritandis ordinibus, ktorého 
ius trium liberorum oprávňovalo rímskeho občana odmietnuť povinnosť sud-
covskej služby,498 a Lex Iulia de ambitu, podľa ktorého sa mohli kvalifi kovať 
viaceré konania procesných strán, motivované snahou ovplyvniť sudcu.499

Znenie Júliových procesných zákonov sa do dnešných dní nezachovalo. Na 
základe aplikácie vedeckých metód však môžeme o nich nadobudnúť určité 
predstavy, ktoré sa nám môžu javiť v tomto bode poznania ako pravdepodob-
né. Rekonštrukcia ich ustanovení je prácou pozostávajúcou zo štúdia odka-
zov na tieto zákony z iných právnych zbierok, kodifi kácií či dobrozdaní rím-
skych právnikov, vrátane skúmania neprávnych prameňov historickej povahy, 
ktoré sa o týchto zákonoch zmieňujú.

Podľa Th eodora Mommsena500 upravovala táto zákonná matéria predo-
všetkým ustanovenia o predpokladoch na výkon funkcie sudcu, o spôsobe 
ustanovenia sudcu, o podmienkach oslobodenia od povinnosti byť sudcom, 
o vzťahu medzi stranami a sudcom, napokon aj o osobitnom druhu sudcu, 
ktorý mohol byť ustanovený na základe dohody strán. Údajne regulovala ob-
dobie súdnych prázdnin, delegovanie jurisdikcie, zahŕňala tiež otázky formu-
lovania žaloby, pravidlá v prípade vedenia viacerých žalôb súčasne, ako aj po-
stup pri odložení žaloby. Upravovala aj otázky dokazovania so zvláštnym zre-
teľom na postavenie svedkov, otázku premlčania súdneho konania, reorga-
nizáciu centumvirálneho súdu a napokon otázku trestania v rámci trestného 
procesu.501 Tieto zákony si však rozhodne nemožno predstavovať ako ucelené 
moderné kódexy.

 496 Dio, 54,18,3. Pozri: CASSIUS Dio: Roman History. VI. Vol. Preložil H. B. Foster. London: 
W. Heinemann, 1917, s. 329. Ide napr. o zákaz návštev medzi sudcom a procesnými strna-
mi, zákaz odmietnuť prijať honorár za výkon služieb advokáta a rečníka na súde.

 497 WLASSAK, Moritz: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-
rens. Erste Abteilung. Leipzig: Duncker & Humblot, 1888, s. 185.

 498 Vat. fr. 197, 198. Pozri: KRÜGER, Paul – MOMMSEN, Theodor (ed.): Collectio librorum 
iuris anteiustiniani. Tomus III: Fragmenta Vaticana. Berlin: Apud Weidmannos, 1890, 
s. 65. Taktiež pozri: Ulp. D. 50.5.1 pr.

 499 D. 48.14.1.4.
 500 MOMMSEN, Theodor: Römisches Strafrecht. Leipzig: Duncker & Humblot, 1899, s. 129.
 501 RUDORFF, Adolf August Friedrich: Römische Rechtsgeschichte. Erster Band: Rechtsbildung. 

Leipzig: Verlag Bernhard Tauchnitz, 1857, s. 96.



161

8.2  Teórie o formálnej podobe oboch zákonov

8.2  Teórie o formálnej podobe oboch zákonov
Augustove procesné zákony sú zahalené rúškom tajomstva, napriek tomu, že 
v každom lepšom manuáli rímskeho práva nachádzame zmienku o tom, že na 
ich základe boli legiskacie defi nitívne nahradené formulovým procesom. 
Už len otázka ich formálnej podoby dala v romanistickej literatúre podnet 
k mnohým diskusiám. Nemožno s úplnou istotou vylúčiť, že ich nezamieňa-
me s úplne inými zákonmi. Ani ich počet nie je celkom jasný...

8.3  Teória o existencii jediného procesného zákona
Prevládajúci vedecký názor predpokladá, že matéria procesnej reformy bola 
zhrnutá v dvoch osobitných zákonoch,502 hoci v prameňoch sa možno stret-
núť s pokusmi o ich spoločné pomenovanie. Napríklad Gaius vo svojich In-
štitúciách spomínal len jeden Júliov súdny zákon (Lex Iulia Iudiciaria).503 Aj 
Mommsen zdieľal názor, že oba zákony majú spoločné znaky a vo viacerých 
momentoch obsahujú paralelnú právnu úpravu (napr. podmienky oslobode-
nia od sudcovskej povinnosti), preto je nutné počítať aj s alternatívou, že by 
šlo o jeden zákon.504

Ich blízkosť demonštruje Ulpiánov text z Fragmenta Vaticana, ktorý uvá-
dza, že inštitút oslobodenia od sudcovskej služby upravoval Júliov súkromný 
zákon v 27. kapitole, kým Júliov verejný zákon v 26. kapitole.505 Wlassak však 
poznamenal, že ich podobnosť (aj čo do počtu kapitol) ešte nutne neznamená, 
že tvorili jeden zákon, práve naopak, aj tu ich Ulpián navzájom  oddeľuje.506

Rímskemu právu však bolo blízke delenie zákonnej matérie podľa prísluš-
nosti k verejnému či súkromnému právu. Možno poukázať na Ulpiánov frag-
ment v D. 48.19.32, ktorý jasne diferencoval medzi Lex Iulia publicorum a Lex 
Iulia privatorum, ba dokonca si kládol otázku, ktorý z týchto zákonov by sa 
mal uplatniť v určitom kvalifi kovanom prípade použitia násilia počas trest-
ného konania. Tiež v Ulp. D. 43.16.1.2 sú oba zákony jasne oddelené. Podľa 

 502 BETHMANN-HOLLWEG, Moritz August von: Der römische Zivilprozeß. Zweiter Band: 
Formulae. Bonn: A. Marcus, 1866, s. 9.

 503 Gai Inst. 4.104.
 504 MOMMSEN, T.: Römisches Strafrecht, s. 128.
 505 Vat. fr. 197, 198. Pozri: KRÜGER, P. – MOMMSEN, T. (ed.): Collectio librorum iuris ante-

iustiniani, s. 65.
 506 WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-

rens, s. 184.
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toho zakazujú použitie násilia nielen cisárske konštitúcie, ale aj oba rozdielne 
Júlio ve zákony o verejných a súkromných záležitostiach.507

Práve jurisprudencii sa však vyčíta, že svojimi neúmyselnými zásahmi 
mohla pôvodne jednotný zákon, zložený z dvoch častí, vykresliť ako dva oso-
bitné zákony.508 Avšak na druhej strane aj fi lozof a gramatik Macrobius vo 
svojich Saturnáliách jasne hovorí o „Augustových procesných zákonoch,“ 
(„in legibus iudiciariis“), teda minimálne o dvoch procesných predpisoch.509 
Preto možno túto diskusiu uzavrieť Rudorff ovým konštatovaním, podľa kto-
rého sú síce v mnohom rovnaké, ale predsa len formálne, ide o osobitné zá-
kony.510

8.3.1  Teória o existencii troch procesných zákonov
Ďalšou pozoruhodnou teóriou je, že v skutočnosti existovali až tri Júliove 
procesné zákony. Prvý z predpisov sa nazýval Lex Iulia iudiciorum publico-
rum a dotýkal sa aspektov verejného súdnictva. Druhý zákon reguloval vý-
kon súkromného súdnictva v Ríme pred mestským prétorom a pomenovali 
ho Lex Iulia de iudiciis privatis lata.511 Tretí zo zákonov (Lex Iulia de iudiciis 
privatis) sa vzťahoval na súkromné súdnictvo v rímskych municipiách, bez 
ohľadu na to, či boli italské alebo nie.512

Hlavným argumentom tejto línie je odkaz na štvrtú knihu Gaiovej učeb-
nice, kde sa uvádza, že Aebutiovým zákonom a dvoma Júliovými zákonmi 
(duas Iulias) boli zrušené legisakcie a zavedený formulový proces.513 Podľa 
niektorých romanistov je vysoko nepravdepodobné, aby Lex Iulia iudiciorum 

 507 Hoci je pravdepodobné, že v oboch prípadoch sa tu zrejme skôr poukazovalo na Lex Iulia 
de vi privata et publica, avšak aj pre nich bola signifikantná diskusia, či existoval jeden 
zákon, alebo dva osobitné zákony. Z hľadiska komparácie preto tieto závery považujeme za 
relevantné aj vo vzťahu k procesným zákonom.

 508 NIEDERMEYER, Hans: Crimen plagii und crimen violentiae: zur Geschichte juristischer 
Fachbegriffe. In: ALBERTARIO, Emilio (ed.): Studi in onore di Pietro Bonfante, vol. 2. Mi-
lano: Fratelli Treves, 1930, s. 401.

 509 Macrobius 1,10,4. Pozri: MACROBIUS: The Saturnalia. Transl. by P. V. Davies. New York: 
Columbia University Press, 1969, s. 70.

 510 RUDORFF, A. F.: Römische Rechtsgeschichte. Erster Band, s. 95.
 511 Toto pomenovanie pochádza z Augustovho ediktu de Venafreno „ex lege quae de iudicis 

privatis lata est.“
 512 WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-

rens, s. 191–192.
 513 Gai Inst. 4.30.
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publicorum ingeroval do rámca zrušenia legisakcií.514 Aj keby to tak bolo, tak 
v žiadnom prípade nezavádzal formulový proces do trestného konania.515

Tomu odporoval Mommsen, ktorý Gaiov text bez pochybností interpreto-
val tým spôsobom, že Júliov zákon o verejnom súdnictve bol druhým z uvede-
nej dvojice duas Iulias.516 Zrušenie legisakcií v trestnom procese úzko prepojil 
so zavedením neplatnosti súkromnoprávneho predvolania (in ius vocatio) na 
iudicium publicum.517, 518

Wlassak, ako hlavný predstaviteľ teórie o dvoch súkromnoprávnych záko-
noch, poukazoval aj na to, že procesné právo v provinciách sa mohlo výrazne 
líšiť od pravidiel používaných pred mestskými magistrátmi.519 Viedlo to k vy-
daniu zákona, ktorý nemal charakter ius civile v striktom zmysle toho slova. 
Neplatil pre všetkých rímskych občanov, ale predstavoval iba akési inštrukcie 
pre konanie na súdoch určitého typu.520 Predpokladá, že mohol mať podobnú 
štruktúru ako Caesarova Lex Iulia de municipialis, ktorá obsahovala všeobec-
nú časť, platnú pre municípiá a coloniae v celej Itálii, a určitú obdobu osobit-
nej časti upravujúcu pomery ad hoc.521

Municipiálny zákon sa mal odlišovať predovšetkým normami o súdnej sú-
stave a upraviť kompetencie miestnych úradníkov podobne, ako reguloval 
právomoci rímskych magistrátov prvý Júliov zákon (tzv. altera Iulia). Hlav-
ným posolstvom malo byť nahradenie legisakcií formulovým procesom, vrá-
tane hlbšej romanizácie a unifi kácie právneho poriadku.

Ako však Wlassak aj sám priznáva, táto teória nemá oporu v právnych ani 
neprávnych prameňoch (odhliadnuc od nejasnej zmienky v Gaiovej učebni-
ci), a preto je pre nás stále čírou domnienkou. Napriek tomu medzi jej prívr-

 514 HEYROVSKÝ, Leopold: Římský civilní proces. Bratislava: Universita Komenského v Brati-
slavě, 1925, s. 135.

 515 WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-
rens, s. 191.

 516 MOMMSEN, T.: Römisches Strafrecht, s. 129.
 517 MOMMSEN, T.: Römisches Strafrecht, s. 389.
 518 LENHARTOVÁ, Katarína. Povinnosť žalovaného dostaviť sa pred súd v rímskom trestnom 

procese. In: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2016. Bratislava: Právnická fakulta 
UK, 2016, s. 353–354.

 519 MOMMSEN, T.: Römisches Staatsrecht, Dritter Band, I. Abtheilung. Leipzig: Verlag von 
S. Hirzel, 1887, s. 700–701: Široká autonómia týchto miest mala vplyv aj na vytvorenie 
špecifík v súdnictve – pozn. aut.

 520 WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-
rens, s. 193.

 521 WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-
rens, s. 193.
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žencov patril najmä Rudolf Sohm.522 Naopak, Jan Vážný túto teóriu implicitne 
odmietol, pretože hovoril len o jednom zákone (Lex Iulia iudiciorum privato-
rum), ktorý reformoval civilný proces v období Augustovej vlády.523

8.3.2   Teória o jednej substancii procesných zákonov a zákonov 
o násilí

Vo svojom významnom diele „Römisches Strafrecht“ predstavil Th eodor 
Momm sen vlastnú teóriu o podobe Augustových zákonov. Podľa neho boli 
procesné predpisy zjednotené so zákonmi o násilí v tom zmysle, že Lex Iulia 
de vi publica mal byť súčasťou Lex Iulia de iudiciorum publicorum a Lex Iu-
lia de vi privata tvorila kapitolu zákona Lex Iulia de iudiciorum privatorum. 
Podľa neho zákony o zamedzení násilia neboli vydané ako samostatné právne 
predpisy, ale pôvodne boli neodmysliteľnou súčasťou procesných zákonov, od 
ktorých ich odtrhla až nesprávna interpretácia zmienok neskorších rímskych 
právnikov.524

Svoju argumentáciu podoprel odkazom na viaceré fragmenty v Digestách, 
v ktorých sa síce explicitne citoval Júliov zákon o násilí, ale obsah uvedených 
citácií bol rýdzo procesualistický, bez akéhokoľvek prihliadnutia na aspekt 
násilia.525 Napríklad Papinianus v D. 1.21.1 pr. odkazoval výslovne na Lex Iu-
lia de vi, podľa ktorého, ak odcestuje ten, komu bolo zverené vykonávanie 
súdnej právomoci, môže ňou niekoho poveriť.526 Callistratus v D. 22.5.3.5 po-
ukazoval na znenie Júliovho zákona o násilí a na jeho základe vymenovával 
svedkov, ktorí neboli spôsobilí podať svedectvo na súde ako osoby odsúde-
né vo verejnom procese, impuberes, prostitútky a mnohé ďalšie. Papinianus 
v D. 22.5.13 tvrdil, že Lex Iulia de vi nezakazoval vykonať výsluch svedka, kto-
rý bol odsúdený pre calumniu (neoprávnené obžalovanie nevinného). Paulus 
v D. 48.2.3.4 uviedol, že na základe Lex Iulia de vi je možné, aby sa v konaní 
nepokračovalo, ak žalobca zomrel, alebo z iných dôvodov za podmienky, že 
o to žalovaný požiadal do tridsiatich dní. Nejde pritom o fragmenty, ktoré by 
boli vytrhnuté z kontextu systematicky sa venujúceho problematike verejné-
 522 SOHM, Rudolph: Institutionen: Geschichte und System des römischen Privatrechts. Drei-

zehnte Auflage. Leipzig: Duncker & Humblot, 1908, s. 289 (Opakuje Wlassakove tézy 
takmer bezo zbytku – poz. aut.).

 523 VÁŽNÝ, Jan: Římský proces civilní. Praha: Melantrich, 1935, s. 24. (Na Wlassakovo dielo 
výslovne poukazuje v poznámke pod čiarou, ale o jeho teórii sa nezmieňuje – pozn. aut.)

 524 MOMMSEN, T.: Römisches Strafrecht, s. 128, s. 655.
 525 MOMMSEN, T.: Römisches Strafrecht, s. 129.
 526 D. 1.21.1 pr. (český preklad: Digesta neboli Pandekty, tomus I, liber I-XV, fragmenta selecta. 

Praha: Univerzita Karlova, 2015, s. 225).
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ho či súkromného násilia, resp. svojpomoci. Z tohto pohľadu vyznieva jeho 
teória ako čiastočne opodstatnená.527

8.3.3  Teória o Caesarovom autorstve Augustových zákonov
Posledná teória je postavená na predpoklade, že žiadne Augustove procesné 
zákony vlastne neexistovali. Údajne malo ísť o výsledok legislatívnej činnosti 
G. I. Cae  sara.528 Táto teória sa opiera o niekoľko zmienok v Cicerových pre-
javoch. Vo svojej prvej Filipike proti Antoniovi sa Cicero pýtal, či predložený 
zákon o tretej dekúrii neanuluje všetky Caesarove súdne zákony (omnes iudi-
ciariae leges Caesaris), čím možno poukázať na ich väčší počet.529 Plurál v sú-
vislosti s Caesarovými procesnými zákonmi použil v tom istom prejave ešte 
raz pri spomienke na Caesarovu legislatívnu techniku a taktiku (legibus... de 
iudiciis).530 Avšak ešte v reči Pro Marcello z roku 46 pr. Kr. výslovne vyzýval 
G. I. Caesara, aby po zničujúcich vojnách znovu konštituoval súdnictvo (con-
stituenda iudicia) a obnovil dôveru v štát.531 Na jednej strane tým poukazu-
je na to, že dovtedy Caesar žiadne rozhodujúce opatrenia v oblasti súdnictva 
nerealizoval (čo vylučuje možnosť, aby zásadnú procesnú reformu bolo mož-
né spájať s Lex Iulia de repetundis a ďalšími opatreniami z roku 59 pr. Kr.),532 
na druhej strane však deklaruje spoločenskú objednávku na zásadnú reformu 
súdnictva. V tomto smere aj Suetonius poukazuje na to, že Caesar skutočne 
pripravoval veľkú kodifi káciu občianskeho práva, ale nestihol ju zrealizovať 
kvôli náhlej smrti.533

Cicerove poznámky z Filipík naznačujú, že Caesarových opatrení v oblasti 
súdnictva mohlo byť viac. Je nepochybné, že Caesar zasiahol aj do pomerov 
súdnictva. Za jeho najznámejší krok v tejto oblasti sa považuje zamedzenie 

 527 Tieto náznaky si už skôr všimol aj: RUDORFF, A. F.: Römische Rechtsgeschichte. Erster 
Band, s. 85.

 528 WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-
rens, s. 167–168.

 529 Cic. Phil. 1,19. Pozri: CICERO, Marcus Tullius: Philippics. Translated by W. C. Ker. Lon-
don: William Heinemann, 1957, s. 38–39.

 530 Cic. Phil. 1,24 – doslova: „eisque legibus rem publica putabat, de provinciis, de iudiciis, eat, 
inquam, Caesaris leges nos, qui defendimus acta Caesaris:“ V preklade: zákony, ktorými 
chcel Caesar zaistiť bezpečnosť štátu, o provinciách, o súdoch...“ Pozri: CICERO, M. T.: 
Philippics, s. 44–45.

 531 Pro Marcello 23. Pozri: CICERO, Marcus Tullius: Le Orazioni. Vol. IV. A cura di G. Bellar-
di. Torino: Unione Tipografico, 1995, s. 101–102.

 532 RUDORFF, A. F.: Römische Rechtsgeschichte. Erster Band, s. 79, 94.
 533 Suet. Caes. 44. Pozri: SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych cisárov. Preložila Etela Šimo-

vičová. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2010, s. 35.



166

VIII. kapitola  Rozbor procesných prostriedkov, inštitútov a organizácie súdnictva...

prístupu tribúnom aeraria (tribuni aerarii) do tretej dekúrie (decuriae),534 pri-
čom ju zrejme nezrušil, ale zaplnil jazdcami.535 Mommsen a Kaser sa zhodu-
jú, že tento zásah bol realizovaný asi v roku 46 pr. Kr., pričom ho zachytáva 
zhodne Suetonius aj Dio Cassius.536 Tento krok mal zrejme zákonnú podobu 
(aj keď v tom čase by už šlo o tzv. Acta Caesaris), preto sa niekedy označuje aj 
ako lex Iulia iudiciaria.537

Nič však nepoukazuje na to, že by Caesarovým zapríčinením malo dôjsť 
k všeobecnému zrušeniu legisakčného procesu. Dokonca Wlassak uvádza,538 
že Lex Iulia de municipialis z roku 45 pr. Kr. v 61. kapitole analyzovala le-
gis actio per manus iniectionem.539 Ide preto o najmenej pravdepodobnú zo 
všetkých uvedených teórií.

8.4  Zrušenie legisakčného procesu
Najvýznamnejším prínosom Augustových zákonov bolo defi nitívne zruše-
nie legisakčného procesu. Formulový proces (per concepta verba) sa mal stať 
výhradným spôsobom vedenia súkromnoprávnych súdnych konaní.540 Tým 
bola odstránená fakultatívna možnosť použitia legisakcií na základe Aebu-
tiovho zákona.541

Zákon mal povoliť využívanie legisakcií v dvoch výnimočných prípadoch: 
v konaní pred centumvirálnym súdom, kde sa prostredníctvom legisactio sa-
cramento konalo už pred prétorom a taktiež pri zábezpeke z hroziacej škody 
(cautio damni infecti).542 Je však sporné, aký modus lege agendi bolo možné 
v rámci druhej alternatívy použiť: či legisactio sacramento in personam, le-

 534 KASER, Max – HACKL, Karl. Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage. München: 
C. H. Beck, 1996, s. 352.

 535 MOMMSEN, Theodor: Römisches Staatsrecht, Dritter Band, I. Abtheilung, s. 534.
 536 Suet. Caes. 41. Pozri: SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych cisárov, s. 34. Podobne Dio 

43,25,1. Pozri: CASSIUS, Dio: Roman History. IV. Volume. Transl. by E. Cary. London: 
William Heinemann, 1916, s. 257.

 537 BARTOŠEK, Milan: Encyklopedie římského práva. Praha: Academia, 1981, s. 205.
 538 WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-

rens, s. 171.
 539 K problematike pozri: EXNER, Adolf: Zur Stelle über Manus Injectio in der Lex Coloniae 

Iuliae Genetivae. In: SZ (Germ. Abt.), 13, 1878, s. 392.
 540 VÁŽNÝ, J.: Římský proces civilní, s. 24. Pozri tiež: BRTKO, Róbert: Počiatky súdnej ochrany 

subjektívnych práv v rímskom práve – päť legisakcií. In: Prvky a princípy rímskeho a káno-
nického práva. Praha: Leges, 2016, s. 50.

 541 HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 136.
 542 Gai Inst. 4.31.
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gisactio per iudicis postulationem, resp. iný typ legisakcie.543 Dokonca mohla 
existovať samostatná legis actio damni infecti, ktorú nebolo možné stotožňo-
vať so žiadnym z piatich základných typov legisakcií.544 Tento argument sa 
opiera o priam heretickú tézu, že Gaiove quinque modi (Gai Inst. 4.12) pred-
stavovali len základné spôsoby vedenia konania, popri ktorých stála možnosť 
výberu ďalších žalôb.545, 546

Táto špeciálna legisakcia mohla pozostávať z dvoch častí: z mimosúdnej 
fázy, v ktorej ohrozený subjekt vyzval vlastníka, aby odstránil hroziace nebez-
pečentsvo, a zo štádia in iure, v ktorom bolo možné uplatniť actio damni in-
fecti na základe splnenia určených predpokladov.547 Práve vstupom do súdne-
ho konania by sa predmetný modus odlišoval od čisto faktickej legis actio per 
pignoris capionem,548 ktorú presadzoval pri kaucii z hroziacej škody Bentham 
Hollweg.549

Práve tento zvláštny procesný mechanizmus550 by mohol poskytnúť indíciu 
k dosiaľ nezodpovedanej otázke, prečo vlastne Augustus ponechal legisakcie 
v prípade cautio damnum infecti.551 Ako tvrdí sám Gaius (Gai Inst. 4, 31), le-
gisakcie boli v tejto veci nepraktické, keďže každý chcel zaväzovať protistranu 
stipuláciou uvedenou v edikte, ktorá bola rýchlejšia aj účinnejšia, čo pouka-
zuje na využívanie prostriedkov prétorského práva.552 

Židlická uvádza hneď niekoľko alternatív, prečo ostala legisakcia v tomto 
prípade zachovaná. Primárne sa ponúka teória o rozdielnom účele oboch in-

 543 KASER, M. – HACKL, K.: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage, s. 36 (pozn. 
č. 17). Vedeckú polemiku načrtáva aj HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 136.

 544 WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-
rens, s. 269.

 545 BEKKER, Ernst Immanuel: Die Aktionen des römischen Privatrechts. Erster Band: Ius Civi-
le. Berlin: Verlag von F. Vahlen, 1871, s. 63.

 546 Pri opise vývoja legisakcií sa Papinián v D. 1.2.2.6 vôbec nezmieňuje o tom, že by ich malo 
byť len päť druhov. Naopak žaloby boli obsahom nielen tzv. ius civile Flavianum, ale aj 
ďalšej knihy žalôb, známej ako Ius Aelianum. Pozri: Digesta neboli Pandekty, sv. I. Preložil 
M. Skřejpek a P. Blaho, s. 133.

 547 WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-
rens, s. 269.

 548 BEKKER, E. I.: Die Aktionen des römischen Privatrechts. Erster Band, s. 54–55.
 549 BETHMANN-HOLLWEG, Moritz August von: Der römische Zivilprozeß. Erster Band: Le-

gis actiones. Bonn: A. Marcus, 1866, s. 204.
 550 WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-

rens, s. 238–239.
 551 KASER, M. – HACKL, K.: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage, s. 36. (a tam 

ďalej uvedená talianska literatúra – pozn. aut.).
 552 WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-

rens, s. 241.
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štitútov. Pomocou prétorských spôsobov ochrany sa nebolo možné domôcť 
toho, aby ohrozený sused mal možnosť opraviť (refectio) vadný predmet. Na 
tomto základe by mohol vykonať opatrenia smerujúce k odstráneniu nebez-
pečenstva bez toho, aby žiadal kauciu.553 Preto sa javilo ako potrebné, aby 
bola občanovi zachovaná možnosť voľby, ktorý prostriedkok ochrany si zvolí. 
Sekundárne k tomu pristupuje aj skutočnosť, že damni infecti lege agere bola 
inštitútom, ktorý svojou tradíciou siahal k decemvirom a Zákonu XII. tabúľ. 
Preto by zrejme vznikli priveľké komplikácie pri jeho transformácii do podo-
by formulového procesu.554

Legisakčné konanie napokon ostalo zachované aj v rámci nesporovej agen-
dy (iurisdictio voluntaria). V tejto sfére sa legisakcie používali až do pokla-
sického obdobia.555 Formulové konanie totiž predpokladalo určitý právny 
rozpor a nebolo možné prostredníctvom neho uskutočniť formálne úkony 
súkromného práva, ktoré sa odjakživa realizovali imitáciou súdneho procesu 
(manumissio vindicta, in iure cessio).556

8.5  Zmeny v postavení sudcu a súvisiace problémy 
Augustova reforma sa výrazne dotkla spôsobu ustanovovania sudcov, ktorí 
boli k výkonu svojich povinností povolávaní na základe umiestnenia v zvlášt-
nom zozname (album iudicum selectorum) členenom na dekúrie (decuriae 
iudicum).557 Rozšíril ich sústavu o štvrtú dekúriu tzv. ducenariov, zloženú 
z menej bohatých občanov, pričom jej zveril rozhodovanie sporov menšieho 
významu.558

8.5.1  Dekúrie
Týmto spôsobom pribudla k trom pôvodným dekúriám, pozostávajúcich 
zo senátorov, jazdcov a tribúnov aeraria (tribuni aerarii),559 aj štvrtá skupina 
porotcov, ktorú tvorili rímski občania dosahujúci aspoň polovicu jazdecké-

 553 ŽIDLICKÁ, Michaela: Kauce při hrozící škodě v římském právu: Cautio damni infecti. Brno: 
Masarykova univerzita, 2000, s. 27.

 554 ŽIDLICKÁ, M.: Kauce při hrozící škodě v římském právu: Cautio damni infecti, s. 30.
 555 HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 137.
 556 Túto teóriu nepriamo potvrdil Gaius, keď terajší postup pri in iure cessi nazýval legis akciou, 

čomu zodpovedala aj forma tohto úkonu (Gai Inst. 2.24).
 557 HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 55.
 558 Suet Aug. 32. Pozri: SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych cisárov, s. 70.
 559 KASER, M. – HACKL, K.: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage, s. 193.
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ho cenzu (200 000 HS), podľa čoho sa aj nazývali (ducenarii).560 Na základe 
totožného pomenovania si ich však nemožno pliesť so skupinou cisárskych 
úradníkov poberajúcich rovnakú výšku ročného platu. Rozhodovali menšie 
súkromnoprávne spory.561 Počet dekúrií však Augustovou reformou nebol 
stabilizovaný, aj keď sa ich podstata už podstatne nemenila. Cisár Caligula 
nechal zriadiť piatu dekúriu a za Galbovej vlády sa takmer presadili snahy 
o vytvorenie šiestej dekúrie.562

Senátori – členovia prvej dekúrie – však o výkon sudcovských povinnos-
tí neprejavovali dostatočný záujem, preto ich Augustus oslobodil od tohto 
bremena a odvtedy neboli ustanovovaní za sudcov.563 Počet dekúrií sa však 
nezmenil, a tak prakticky všetky prvé tri decuriae boli obsadzované z radov 
jazdcov.564 Výrazný prenik jazdcov do oblasti rímskeho súdnictva za Augusta 
bol nespochybniteľný.565

Je to paradoxné vzhľadom na to, že senátori boli pôvodne výlučnou entitou 
v zoznamoch na sudcov a až od prijatia Lex Aurelia iudiciaria (70 pr. Kr.) sa 
do tejto evidencie defi nitívne pripustili aj jazdci, pričom došlo k sformovaniu 
troch dekúrií.566 Ešte za Augusta však platilo, že provinciáli a noví rímski ob-
čania boli z tohto zoznamu vylúčení.567 K zaradeniu do dekúrie totiž neposta-
čovalo len samotné rímske občianstvo, ale dôležitou podmienkou bol aj do-
micil v Itálii.568 Výlučné postavenie Italikov v dekúriách narušil až Claudius, 
keď do zoznamu zaradil prvých sudcov z Acháje.569

 560 BETHMANN-HOLLWEG, M. A. von: Der römische Zivilprozeß. Zweiter Band: Formulae, 
s. 59. Bez pochybností pripisuje realizáciu tejto reformy výlučne prostredníctvom Leges 
Iuliae Iudiciariae (pozn. aut.).

 561 HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 56.
 562 Suet. Gai. 16,2; Suet. Galba 14. Pozri: SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych cisárov, 

s. 147, s. 232.
 563 MOMMSEN, T.: Römisches Staatsrecht, Dritter Band, I. Abtheilung, s. 535. Potvrdzuje aj 

PUCHTA, Georg Friedrich: Cursus der Institutionen: Geschichte des römischen Zivilprocess. 
Achte Auflage. Upravil P. Krüger. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1875, s. 444.

 564 MOMMSEN, T.: Römisches Staatsrecht, Dritter Band, I. Abtheilung, s. 536; rovnako potvr-
dzuje: KASER, M. – HACKL, K.: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage, s. 193.

 565 Tac. Ann. 12,60. In: TACITUS, Publius Cornelius: Agricola, Anály, Germánia, Histórie. 
Preložil J. Žigo a kol. Bratislava: Tatran, 1980, s. 303.

 566 Prehľad vývoja dekúrií poskytuje: MOMMSEN, T.: Römisches Strafrecht, s. 209–210.
 567 Doslova: „nondum provinciis... ne quis novis civibus “ Plin. Nat. His. 33, 1, 30. Pozri: PLI-

NIUS ml.: The naturall historie of C. Plinius Secundus. Transl. by P. Holland. London: Adam 
Islip, 1634, s. 1849.

 568 WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-
rens, s. 193.

 569 MOMMSEN, Theodor: Edict des Kaisers Claudius über das römische Bürgerrecht der 
Anauner vom J. 46 n. Ch. In: Hermes: Zeitschrift für klassische Philologie, Band 4. Berlin: 
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Zásadnou zmenou tiež bolo, že zoznam sudcov už nevytváral prétor570 pre 
potreby svojho úradného roku, ale túto právomoc prevzal cisár.571 Zoznam 
mal prezrieť a zrevidovať spravidla raz ročne. Už Claudius si pri kontrole de-
kúrií počínal tak svojvoľne, že z nich vyčiarkoval rímskych občanov bez zjav-
ného dôvodu a rovnako arbitrárne si počínal aj pri ich doplňovaní (adlecti).572 
Z vyhláseného cisárskeho zoznamu sudcov si potom mestský a cudzinecký 
prétor vytváral vlastný menší zoznam (album), z ktorého sa následne dosa-
dzovali iudices a arbitri v konkrétnej veci.573

8.5.2   Súdne obdobia a súdne prázdniny ako prostriedok na 
odľahčenie práce sudcov

Augustus zvýšil počet členov každej decuriae z pôvodných 300 na 1000 osôb.574 
Počet potenciálnych sudcov tak vzrástol na 4000.575 Veľkosť tohto zboru 
umožnila, aby jedna z prvých troch dekúrií bola striedavo, po obdobie jedné-
ho roka, oslobodená od výkonu týchto povinností, vzhľadom na všeobecnú 
nevôľu byť povolaný za sudcu. Okrem toho oslobodil občanov od povinnos-
ti súdiť v priebehu celého novembra a decembra.576 Táto Suetoniova zmienka 
sa zvykla vykladať dvojako: buď sa v mesiacoch november a december vôbec 
nesúdilo a toto obdobie malo charakter tzv. súdnych prázdnin,577 alebo sa ob-

Weidmannsche Buchhandlung, 1870, s. 117. (Tento edikt vylučoval už iba tie osoby, ktoré 
nemali rímske občianstvo. Priznával právo súdiť v dekúriách a slúžiť v prétoriánskej garde 
aj určitej skupine provinciálov – pozn. aut.).

 570 MOMMSEN, T.: Römisches Strafrecht, s. 211.
 571 Napríklad Suet Tib. 41: Po odchode na Capri Tiberius stratil záujem o štátne záležitosti 

a viac nedoplňoval dekúrie jazdcov. Pozri: SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych cisárov, 
s. 124.

 572 Suet Claud. 15. Pozri: SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych cisárov, s. 177.
 573 MOMMSEN, Theodor: Römisches Staatsrecht. Zweiter Band. Zweite Auflage. Leipzig: Ver-

lag von S. Hirzel, 1877, s. 222. 
  Podobne aj: HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 57.
 574 Všimnime si, že Augustus znížil počet členov senátu vo všeobecnosti z 1000 na 600. Ten-

to nepomer dokazuje, že senátori sa nezaraďovali medzi sudcov, minimálne však svedčí 
o tom, že v danej dekúrii nemohli byť len senátori. Pozri: MOMMSEN, T.: Römisches Straf-
recht, s. 210–211.

 575 BETHMANN-HOLLWEG, M. A. von: Der römische Zivilprozeß. Zweiter Band: Formulae, 
s. 62. 

  O tomto delení sa zmieňuje aj Suet. Claud. 23. Pozri: SUETONIUS, G. T.: Životopisy rím-
skych cisárov, s. 183.

 576 Suet Aug. 32. Pozri: SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych cisárov, s. 71.
 577 ZUMPT, August Wilhelm: Der Criminalprocess der Römischen Republik. Leipzig: Verlag 

von B. Teubner, 1871, s. 122 (pozn. č. 3).
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medzenie týkalo len nových prípadov. Ak bola určitá vec vznesená v tomto 
období, s jej prejednávaním sa začalo až v januári, čo možno odôvodniť po-
ukázaním na tradíciu spojenú so začiatkom úradného roka nového prétora, 
ktorý mohol vykonať aj určité zmeny v prétorskom edikte.578 Aby sa sudcovia 
do konca roka nemuseli ponáhľať, Augustus im teda priznal privilégium ne-
začínať nové kauzy na konci starého roka.579

Tieto zmierňujúce opatrenia boli odôvodnené charakterom sudcovskej 
služby v antickom Ríme, ktorá patrila medzi bezodplatné občianske povin-
nosti (munus publicum),580 na čo poukazoval aj Paulus v D. 5.1.78.581 Spome-
dzi troch druhov občianskych povinností (osobné, štátne a zmiešané) patril 
výkon súdnictva medzi osobné povinnosti (D. 50.4.18.14). Za úmyselné vy-
hýbanie sa úlohám sudcu mohol byť občan postihnutý peňažnou pokutou,582 
ba dokonca ho k výkonu tejto povinnosti mohli prinútiť aj proti jeho vôli 
(D. 50.5.13.2).

Aby ešte viac odľahčil bremeno občianskych povinností, ktoré zaťažova-
li sudcov, nanovo upravil obdobia určené pre výkon spravodlivosti (actus 
 rerum).583 Augustove procesné zákony vytvorili dve súvislé súdne obdobia, 
medzi ktorými sa nachádzala dlhšia vakačná doba, počas ktorej sa nesúdilo 
(res prolatae).584 Letný úsek (menses aestivi) prebiehal približne od augusta do 
septembra, kým zimné súdne obdobie (menses hiberni) bolo rozvrhnuté na 

 578 VOIGT, Moritz: Über die Leges Iuliae iudiciorum privatorum und publicorum. In: Ab-
handlungen der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 30. Band. Leipzig: 
S. Hirzel, 1893, s. 507.

 579 O tom, že by bol v týchto mesiacoch vylúčený výkon súdnictva vo všeobecnosti pochybo-
val aj: HARTMANN, Otto Ernst: Der Ordo Iudiciorum und die Iudicia extraordinaria der 
Römer. Erster Teil: Über die römische Gerichtsverfassung. Doplnil a vydal A. Ubbelohde. 
Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1886, s. 358. Podľa neho dokonca nešlo o odklad 
všetkých nových vecí, ale len niektorých vymedzených konaní, čo však bližšie nešpecifiku-
je (pozn. aut.).

 580 Ulpián v D. 50.17.1 pr. charakterizoval sudcovskú službu, spolu so zastávaním úradu ma-
gistráta a zastupovaním procesných strán na súde ako „officium civile.“

 581 Text v D. 5.1.78 znie v preklade (súkromný preklad): Zúčastňovať sa na súdnictve je verej-
nou povinnosťou. Tento fragment nebol interpolovaný. Pozri: LEVY, Ernst – RABEL, Ernst 
(eds.): Index Interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur. Tomus I.: Libros 
I.-XX. Weimar: Hermann Böhlaus, 1929, s.70.

 582 HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 58.
 583 MOMMSEN, T.: Römisches Strafrecht, s. 363.
 584 BETHMANN-HOLLWEG, M. A. von: Der römische Zivilprozeß. Zweiter Band: Formulae, 

s. 172. Rovnako: PUCHTA, G. F.: Cursus der Institutionen: Geschichte des römischen Zi-
vilprocess, s. 463.
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január až marec.585 Stanovené časové úseky však boli ďalej obmedzené svia-
točnými dňami (feriae) a konaním niektorých hier (ludi),586 hoci Augustus sa 
usiloval o minimalizáciu slávností, ktoré by narušovali priebeh súdnych ob-
dobí, a tým by sa stali prekážkou výkonu súdnictva. Týmto spôsobom rozšíril 
súdne obdobie o viac ako tridsať dní, ktoré boli dovtedy vyhradené hrám.587 
Ako však dodáva Macrobius, Augustove procesné zákony kvalifi kovali tri dni 
zo sviatku saturnálií ako fériu a v dôsledku toho sa v týchto dňoch nemohlo 
súdiť.588

Augustove zmeny predstavovali najvýznamnejšiu reformu v tejto oblasti až 
do čias Marca Aurelia, ktorý jasne vymedzil dies iudiciarii a dies feriati.589 Do 
tohto obdobia existujú len drobné zmienky napr. o tom, že cisár Claudius sa 
pokúsil ešte viac obmedziť súdne prázdniny tým, že tieto obdobia zrušil.590

Takto určené lehoty sa týkali každého legitímneho procesu (iudicia legiti-
ma), v rámci ktorého dochádzalo k výberu sudcu z určeného zoznamu ( album 
iudicum).591 Neplatili však pre interdiktné konanie, súd rekuperátorov a, pri-
rodzene, sa neuplatňovali ani v rámci cognitio extra ordinem.592

8.5.3  Oslobodenie od sudcovskej povinnosti
Verejnej povinnosti slúžiť ako sudca sa bolo možné zbaviť na základe inštitú-
tov oslobodenia (vacatio) a ospravedlnenia (excusatio), ktoré Augustove pro-
cesné zákony tiež upravovali. Podľa Kasera sa o oslobodenie mohlo žiadať do 

 585 HARTMANN, O. E.: Der Ordo Iudiciorum und die Iudicia extraordinaria der Römer. Erster 
Teil: Über die römische Gerichtsverfassung, s. 359. Podobne aj SOMMER, Otakar: Učebnice 
soukromého práva římského. I. Díl: Obecné nauky. Praha: Všehrd, 1946, s. 135. Hartmann 
na základe Cicerónovej zmienky (ad Familiares 1,9,8) rozvíja úvahu o existencii tretieho 
obdobia – v máji a júni ako menses verni – aj keď uznáva, že sa to prieči Suetoniovej správe. 
Pozri: HARTMANN, O. E.: Der Ordo Iudiciorum und die Iudicia extraordinaria der Römer, 
s. 359.

 586 Ďalej pozri dvanásty titul druhej knihy Digest s názvom: „O sviatkoch, odročeniach a rôz-
nych lehotách,“ ktorý je však poznačený najmä reformou Marca Aurelia. V českom prekla-
de pozri: Digesta neboli Pandekty, sv. I. Preložili M. Skřejpek a P. Blaho, s. 247–249.

 587 Suet Aug. 32. Pozri: SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych cisárov, s. 71.
 588 Macrobius 1, 10, 4. Pozri: MACROBIUS: The Saturnalia, s. 70.
 589 Prijaté na základe oratio divi Marci. Pozri: BETHMANN-HOLLWEG, M. A. von: Der rö-

mische Zivilprozeß. Zweiter Band: Formulae, s. 173.
 590 Suet. Claud. 14: Claudius súdil veľmi horlivo aj počas slávnostných dní pre jeho rodinu, 

dokonca aj počas oddávna posvätných dní a dní smútku. Pozri: SUETONIUS, G. T.: Živo-
topisy rímskych cisárov, s. 177.

 591 KASER, M. – HACKL, K.: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage, s. 202.
 592 HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 91.
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okamihu prevzatia úlohy sudcu v konkrétnom spore (suscipere iudicium), po 
tomto momente prichádzalo do úvahy len ospravedlnenie z výnimočných dô-
vodov.593

Júliove zákony zaviedli jeden z prvých dôvodov pre oslobodenie spod sud-
covských povinností vôbec – vyšší počet detí – čo súviselo s Augustovým úsi-
lím zvýšiť pôrodnosť a prinavrátiť vážnosť rímskemu manželstvu.594 Ak rím-
sky občan mal minimálne tri žijúce deti, bol na základe 27. kapitoly Lex Iulia 
iudiciorum privatorum oslobodený od sudcovskej povinnosti.595 Do tohto 
rámca sa započítavali aj tie nebohé deti, ktoré padli vo vojne a v ďalších prípa-
doch sa mohli namiesto detí započítať aj vnuci.596

O oslobodenie z tohto dôvodu sa muselo požiadať čím skôr,597 najlepšie už 
pri revízii cisárskeho či magistrátskeho zoznamu porotcov.598 Po prijatí úlo-
hy sudcu v konkrétnom spore sa však už na to nemalo prihliadať, lebo aktom 
prijatia sa vzdal práva na exempciu (Ulp. D. 50.5.13.3) i keby predmetný po-
čet detí sudca nadobudol v priebehu súdneho konania.599 Explicitne to potvr-
dzuje aj fragment Ulp. D. 50.5.1 pr., podľa ktorého ak rímsky občan nepožia-
dal o oslobodenie z dôvodu počtu detí do určenej lehoty, stratil privilégium 
byť vyňatý spod výkonu občianskych bremien.

Počet detí bol základným dôvodom pre zbavenie sudcovských povin-
ností až do čias cisára Antonia Pia, ktorý reskriptom zbavil tohto bremena 
aj fi lozofov, rétorov, gramatikov a lekárov, ktorí viedli kňazské školy (Mod. 
D. 27.1.6.8).

8.5.4  Vek ako podmienka pre výkon funkcie sudcu
Medzi Augustove reformy patrí taktiež zmena kritérií na výkon funkcie sud-
cu. Suetonius uviedol, že znížil vekovú hranicu o päť rokov, a tak sa sudcami 

 593 KASER, M. – HACKL, K.: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage, s. 197.
 594 LENHARTOVÁ, Katarína: Ius trium liberorum a jeho podoby v prameňoch rímskeho prá-

va. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017. Zborník z konferencie. Bratislava: 
Právnická fakulta UK, 2017 (v tlači).

 595 HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 58. (To isté ustanovovala Lex Iulia iudiciorum 
publicorum v 26. kapitole – pozn. aut).

 596 Ulp. Vat. fr. 197, 198. Pozri: KRÜGER, P. – MOMMSEN, T. (ed.): Collectio librorum iuris 
anteiustiniani. Tomus III., s. 65.

 597 Išlo však o právo, nie o povinnosť. Avšak cisár mohol takéhoto občana vyškrtnúť zo zozna-
mu pre tento dôvod, aj keby o to nepožiadal a úlohu sudcu by chcel vykonávať, čo dokazuje 
Suet. Claud. 15. Pozri: SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych cisárov, s. 177.

 598 HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 58.
 599 KASER, M. – HACKL, K.: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage, s. 197.
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mohli stať muži od okamihu dovŕšenia dvadsiatich rokov.600 Druhá polovica 
vety však vyvoláva vedeckú polemiku s prevládajúcim presvedčením o ne-
správnosti tohto tvrdenia.601 Názor G. Puchtu602 a von Bethmann-Hollwega,603 
ktorí boli presvedčení o správnosti týchto Suetoniových údajov, sa dnes po-
kladá za prekonaný a nanajvýš pochybný.

Vekové rozhranie „dvadsiatich rokov“ je naviac výsledkom revidovania 
Suetoniovho životopisu. Rozpaky nad týmto miestom boli tak veľké, že sa ho 
francúzsky humanista Cuiacius604 usiloval prispôsobiť fragmentu v D. 4.8.41, 
ktorý pokladal za určujúci v otázke minimálneho veku sudcu.605 Klasické 
verzie Suetoniovho textu však odjakživa uvádzali, že po Augustovom zása-
hu sa sudcom mohol stať minimálne 30-ročný rímsky občan. Z toho vyplý-
va, že pred tým bola ustanovená 35-ročná veková hranica. Pri vysvetľova-
ní Augustovej procesnej reformy túto možnosť presadzoval predovšetkým 
T. Mommsen.606 Podľa neho bola v časoch republiky zaužívaná požiadavka 
30 rokov na výkon funkcie sudcu. Napokon aj gracchovský repetundárny zá-
kon (Lex Acilia z roku 122 pr. Kr.) požadoval iba dovŕšenie 30. roku veku.607 
Aureliánsky zákon z roku 70 pr. Kr. túto hranicu zvýšil na 35 rokov, a tú ná-
sledne modifi koval Augustus, keď ju znížil opäť na 30 rokov.608

Riešenie tejto otázky načrtol až objav L. Mitteisa, ktorý zrekonštruoval 
znenie egyptského papyrusu obsahujúceho dve orationes principis in senatu, 

 600 Suet Aug. 32. Pozri: SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych cisárov, s. 71. Predmetné 
slovenské vydanie pracuje s „opravenou“ verziou Suetoniovho textu uvádzajúcou dvadsať 
rokov. V starších vydaniach Suetonových životopisov sa však operuje so spojením „tridsať 
rokov.“ K tomu pozri poznámkový aparát v diele: SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych 
cisárov, s. 292.

 601 GIRARD, Paul Frédéric: Les leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum. In SZ 
(Rom. Abt.) 34, 1913, s. 317: Predpokladá, že ide o preklep (XXX na XXV). Podobne: KA-
SER, M. – HACKL, K.: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage, s. 194. Potvrdzuje to 
napokon aj HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 56.

 602 PUCHTA, G. F.: Cursus der Institutionen: Geschichte des römischen Zivilprocess, s. 445.
 603 BETHMANN-HOLLWEG, M. A. von: Der römische Zivilprozeß. Zweiter Band: Formulae, 

s. 62.
 604 Podľa Wlassaka mal J. Cujacius vyjadriť túto myšlienku v diele Observationes et emenda-

tiones XXI, 32. (WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des 
Formularverfahrens, s. 175.)

 605 HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 56.
 606 MOMMSEN, T.: Römisches Staatsrecht, Dritter Band, I. Abtheilung, s. 534.
 607 MOMMSEN, T.: Römisches Staatsrecht, s. 534 (pozn. č. 1). Rovnako pozri: MOMMSEN, T.: 

Römisches Strafrecht, s. 212 (pozn. č. 2).
 608 MOMMSEN, T.: Römisches Strafrecht. Leipzig: Duncker & Humblot, 1899, s. 212.
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približne z obdobia vlády cisára Claudia.609 Na podklade svojej analýzy dospel 
k záveru, že Augustus určil minimálny vek sudcu na 25 rokov.610 To znamená, 
že znížil vekovú hranicu pre možnosť zápisu rímskeho občana do zoznamu 
sudcov (album iudicum) z 30 na 25 rokov. 

Túto teóriu potvrdil aj nález Augustových Kyrénskych ediktov v roku 
1926.611 Prvý z nich, zaoberajúci sa vzťahmi Grékov a Rimanov pri výko-
ne spravodlivosti, jasne deklaroval, že žiaden Riman alebo Grék, nesmie byť 
ustanovený do súdnej poroty, ak ešte nedosiahol vek 25 rokov.612 Komenár 
k tomuto ediktu potvrdil, že minimálne v Cyrenaike bola takáto veková hra-
nica pre výkon sudcu ustanovená na základe pokynu cisára Augusta, avšak 
poukázal aj na komplexný rozmer tejto otázky.613 Vo veku 25 rokov sa totiž 
nadobúdala plnoletosť (ligitima aetas) a zároveň to bol vek umožňujúci stať 
sa dekuriónom či vykonávať kvestúru.

Rozhodujúcim argumentom v tomto spore má byť Ulpiánov fragment 
v D. 42.1.57, v ktorom si právnik kládol otázku, či rozsudok sudcu mladšieho 
než 25 rokov možno považovať za platný. Hoci dodal, že takýto rozsudok na-
dobúda právoplatnosť, kým ho nevydá sudca mladší ako 18 rokov, podstatná 
je samotná otázka, v rámci ktorej považoval 25. rok života za určitý medzník, 
pred uplynutím ktorého vznikajú určité pochybnosti o relevantnosti rozsud-
ku tak mladého sudcu. Navyše Mitteis považoval tento fragment za interpo-
lovaný v tom zmysle, že Ulpián mal pôvodne zastávať presne opačný názor 
vzhľadom na platnosť takého rozsudku. Podľa neho o tom svedčí práve doda-
tok 18 rokov, ktorý je pre klasické rímske právo nelogický.614

 609 Sám ho identifikuje ako dokument č. 611 z 10. zošita Zbierky papyrusov. Obdobie jeho 
vzniku je určiteľné na základe toho, že už uvádza vytvorenie piatej dekúrie za Caligulu, ale 
ešte nepracuje so sc. Turpillianum. Pozri: MITTEIS, Ludwig: Zur Berliner Papyruspubli-
cation II. In: Hermes: Zeitschrift für klassische Philologie, Heft 4, Band 32. Berlin: Weid-
mannsche Buchhandlung, 1897, s. 639.

 610 „quia...minores XXV annis grave videtur quinque decuriis iniungi, optinor id certe facere...“ 
Pozri: MITTEIS, L.: Zur Berliner Papyruspublication II. In: Hermes: Zeitschrift für klas-
sische Philologie..., s. 642.

 611 PREMERSTEIN, Anton von: Zu den kyrenäischen Edikten des Augustus: Literaturbericht 
und Nachträge. In: SZ (Rom. Abt.), 51, 1931, s. 431; s. 444.

 612 „...neminem minorem quinque et uiginti annis...“ Pozri originálny grécky text a nemecký 
preklad v: PREMERSTEIN, A. von: Die fünf neugefundenen Edikte des Augustus aus Ky-
rene. In: SZ (Rom. Abt.), 48, 1928, s. 422–423.

  Pozri tiež latinskú verziu ediktu a jeho český preklad: SKŘEJPEK, Michal: Prameny římské-
ho práva. Praha: Lexis Nexis, 2004, s. 116–117.

 613 PREMERSTEIN, A. von: Die fünf neugefundenen Edikte des Augustus aus Kyrene. In: SZ 
(Rom. Abt.), 48, 1928, s. 452.

 614 Považuje to dokonca za hlúpu a lacnú interpoláciu („so alberne Billigkeit“). In: MIT TEIS, 
L.: Zur Berliner Papyruspublication II. In: Hermes: Zeitschrift für klassische Philologie, 
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Napokon, ak spomenutý Lex Acilia ustanovoval minimálny vek sudcu na 
30 rokov, Ulpián vo svojom fragmente uvádza ako určitý medzník 25 rokov 
a Suetonius bazíruje na tom, že Augustus znížil vekovú hranicu na sudcu 
o 5 rokov, nič na logickom výsledku tejto polemiky nezmení ani jeho násled-
ný omyl a nesprávny údaj o tridsiatich, či dokonca dvadsiatich rokoch.615

Poslednou nejasnosťou je právna úprava za cisára Claudia (Oratio Claudii 
de decuriis iudicum), ktorá znížila minimálny vek sudcu na 24 rokov. Podľa 
Heyrovského sa táto úprava vzťahovala len na rekuperátorov, ktorí boli usta-
novovaní osobitným spôsobom.616 Kaser však zastáva skôr názor, že toto zní-
ženie malo všeobecné účinky a práve u rekuperátorov ostala veková hranica 
na 25 rokoch (i keď pripúšťa, že ide o spornú otázku).617 Aj vzhľadom na uve-
dený Ulpiánov fragment je nutné prikloniť sa k Heyrovského riešeniu.

8.5.5  Sudca v „rozhodcovskom konaní“
Lex Iulia iudiciorum privatorum však zrejme neregulovala len otázky dekúrií 
a osobných predpokladov na sudcov uvedených v album iudicum. Strany vo 
formulovom procese si totiž mohli navzájom dohodnúť aj svojho vlastného 
sudcu,618 ktorý nebol uvedený v zozname sudcov,619 a preto sa naňho nevzťa-
hovali ani obvyklé striktné požiadavky.620 Na základe dohody strán o sudco-
vi (compromissum) magistrát určil za sudcu akúkoľvek spôsobilú osobu (ar-
biter ex compromisso).621 Ak arbiter prijal túto úlohu v spore, bol zaviazaný 

s. 642 (najmä poznámka pod čiarou). Na túto Mitteisovu publikáciu poukazuje aj Interpo-
lačný index: LEVY, Ernst – RABEL, Ernst (eds.): Index Interpolationum quae in Iustiniani 
Digestis inesse dicuntur. Tomus III.: Libros XXXVI.-L. Weimar: Hermann Böhlaus, 1935, 
s. 232.

 615 WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-
rens, s. 176.

 616 HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 56.
 617 KASER, M. – HACKL, K.: Das römische Zivilprozessrecht, s. 194.
 618 WENGER, Leopold: Abriss des römischen Zivilprozessrechts. In: KOL.: Römisches Recht. 

Dritte Auflage. Berlin: Springer Verlag, 1949, s. 366.
 619 Za ojedinelý možno označiť názor Bethmanna-Hollwega, podľa ktorého je táto skutočnosť 

„nedokázaná.“ Podľa neho arbitri mali pochádzať zo zoznamu sudcov. Pozri: BETHMANN-
-HOLLWEG, M. A. VON: Der römische Zivilprozeß. Zweiter Band: Formulae, s. 105.

 620 Vyžadovali sa len základné náležitosti. K nim pozri: Paul. D. 5.1.12.2: Z prirodzených prí-
čin boli vylúčení hluchí, nemí, chorobomyseľní a nedospelí (impuberes), zvyky vylučovali 
ženy a otrokov a na základe zákonov boli vylúčení tí, o ktorých to ustanovil senát (teda 
infames). Pozri tiež: PUCHTA, G. F.: Cursus der Institutionen: Geschichte des römischen 
Zivilprocess, s. 444.

 621 KASER, M. – HACKL, K.: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage, s. 639.
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túto povinnosť splniť až do vydania rozhodnutia, k čomu ho mohol prétor 
donútiť.

Odkazujúc na ustanovenia Leges Iuliae, Callistratus uviedol v D. 4.8.41,622 
že osobu mladšiu ako dvadsať rokov nemožno takým spôsobom prinútiť, aby 
pôsobila ako arbiter. Dokonca si takú osobu strany nemôžu ani vybrať. Práve 
o tento fragment sa opierala skupina romanistov pod vedením Cujacia, keď 
„interpolovali“ Suetoniov fragment (Suet. Aug. 32). Verili, že Augustov pro-
cesný zákon o súkromnom súdnictve ustanovil minimálny vek sudcu v zo-
zname na dvadsať rokov. Calistratov úryvok, obsiahnutý v Digestách, sa však 
týkal celkom inej situácie, a totiž práve prípadu voľnej dohody strán na sud-
covi (či skôr arbitrovi) ex compromisso, nevzťahoval sa na sudcu v album iu-
dicum.623

Na tomto základe sa zároveň dozvedáme, že Júliov zákon musel regulo-
vať aj problematiku „rozhodcovského konania“ založeného na voľnej dohode 
strán. Podľa Wlassaka zákon obsahoval o tejto problematike celú kapitolu.624 
Do rámca tejto sféry priradil aj Ulpiánov fragment D. 4.8.9.2, čo je pochopi-
teľné vzhľadom na označenie ôsmeho titulu štvrtej knihy Digest ako „De re-
ceptis: qui arbitrium receperint...“625

Podľa Ulpiánovej mienky, Lex Iulia explicitne zakazovala sudcovi v civil-
nom procese (iudex) prevziať úlohu rozhodcu (arbitra) vo veci, v ktorej konal. 
Ak by takýto sudca predsa len vyhlásil rozsudok, uložený trest by nemohol 
byť vykonaný. Uvedené je nutné vykladať takým spôsobom, že rozhodcom sa 
nemohol stať ani súdny magistrát, pred ktorým sa prejednávala vec v štádiu 
in iure, a to aj keby s tým procesné strany súhlasili.626 Zároveň malo byť ga-
rantované, aby nikto nebol sudcom vo svojej vlastnej veci. Arbiter, ktorý by 
bol v danej veci zainteresovaný osobným záujmom, nemohol vydať rozsudok, 
pretože nemohol sám sebe niečo nariadiť či zakázať (Mar. D. 4.8.51). Z rovna-
kých dôvodov nebolo možné vymenovať za rozhodcu ani svojho ustanovené-
ho dediča (Ulp. D. 5.1.17).

 622 Tento fragment pravdepodobne nebol interpolovaný. Pozri: LEVY, E. – RABEL, E. (eds.): 
Index Interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur. Tomus I..., s. 64.

 623 HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 56. 
 624 WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-

rens, s. 177.
 625 Na rozdiel od compromissum; Receptum bola dohodou medzi procesnými stranami a roz-

hodcom o tom, že prijíma povinnosť rozhodnúť v spornej veci.
 626 HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 59. Už vonkoncom sa nemohol prétor sám usta-

noviť za zvláštneho sudcu. In: Ulp. D. 1.14.4.
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8.5.6  Rekuperátori a centumviri
Augustova procesná reforma nezasiahla len inštitút súkromného sudcu či 
rozhodcu, ale výrazne modifi kovala aj pomery na súdoch, ktoré zásadne tvo-
rili viaceré osoby, napr. rekuperátorov a centumvirov. 

V časoch cisára Augusta už dávno stratili súdy rekuperátorov (recupatores) 
podobu akéhosi zvláštneho tribunálu medzi rímskymi občanmi a cudzinca-
mi, resp. medzi peregrínmi navzájom.627 V tom čase boli príslušné prejedná-
vať nielen veci patriace do iudicia privata, ale dokonca aj actiones legitimae.628 
Avšak stávali sa aj prípady, keď samosudca súdil spor, ktorý mal pôvodne pat-
riť rekuperátorom. V dôsledku toho sa vyvinula právna konkurencia medzi 
samosudcom (iudex unus) a rekuperátormi, čo Heyrovský odôvodnil tým, že 
v oboch prípadoch mali procesné strany právo voľby z viacerých sudcov.629

Preto Júliov zákon o súkromnom súdnictve mal podrobne upraviť proces 
kreovania rekuperátorského porotného súdu a ustanoviť jednotné pravidlá 
pre vylučovanie (reiectio) potenciálnych sudcov procesnými stranami, ktoré 
predtým vylosoval prétor (sortitio).630 Je to zrejmé najmä na základe zachova-
ného útržku z Augustovho ediktu de aquaeductu Venafreno.631 Podľa Wlassa-
ka mal zákon regulovať celé „prípravné konanie“ pred magistrátom, vrátane 
procesu losovania.632

Augustove procesné zákony zasiahli aj do organizácie centumvirálneho 
súdnictva, keď navýšili počet centumvirov na 180. Centumviri už neboli vybe-
raní prétorom, resp. volení od jednotlivých tribuí,633 ale určení na základe lo-
sovania634 zo všeobecného zoznamu porotcov. Na čelo centumvirálneho súdu 
boli opäť postavení decemvirovia. V tomto smere nahradili bývalých quaes-

 627 VÁŽNÝ, J.: Římský proces civilní, s. 30.
 628 Gai Inst. 4.109. 
 629 HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 54.
 630 VOIGT, M.: Über die Leges Iuliae iudiciorum privatorum und publicorum. In: Abhandlun-

gen der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, s. 507.
 631 Edict. Venafr. Nápis CIL X 4842: „dum reciperatorum reiectio inter eum, qui agat, et eum, 

quocum agetur, ita fiet, ut lege Iulia, quae iudiciis privatis lata est, licebit, oportebit.“ Pozri: 
HENZEN, Wilhelm: Das Edict des Augustus über die Wasserleitung von Venafrum. In: 
Rheinisches Museum für Philologie, vol. 9, 1854, s. 553.

 632 WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-
rens, s. 198.

 633 MOMMSEN, T.: Römisches Staatsrecht, Zweiter Band. Zweite Auflage, s. 222.
 634 Dio, 54, 26, 6-7. Pozri: CASSIUS D.: Roman History. VI. Vol., s. 353.
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torov,635 avšak šlo len o návrat k pôvodnému právnemu stavu, keďže pred 
quaes tormi zvolávali a riadili centumvirálne konanie (iudicium centumvira-
le) tzv. decemviri litibus iudicandis.636 Významné postavenie v centumvirál-
nom súdnictve mal aj praetor hastarius, pričom existujú domnienky, že tento 
úrad zriadil práve Lex Iulia.637 Z hľadiska procesného práva tvorilo konanie 
pred centumvirálnym súdom výnimku spod všeobecného pravidla o zrušení 
legisakcií.638

8.6   Vybrané inštitúty civilného procesu vo svetle 
Augustových zákonov

Lex Iulia iudiciorum privatorum modifi kovala tiež pravidlá súdnej príslušnos-
ti. Zrejme upresnila postup v rámci prorogatio fori, keď na základe vôle pro-
cesných strán nadobúdal súdnu právomoc v ich veci inak nepríslušný súd. 
Z fragmentu Ulp. D. 5.1.2.1 Heyrovský odvodzuje, že tento zákon stranám 
umožňoval, aby si namiesto mestského prétora zvolili súd cudzineckého pré-
tora a naopak.639

Ulpián v tomto fragmente skutočne citoval Augustov procesný zákon (Lex 
Iulia iudiciorum) takto: „O tom, že medzi súkromnými stranami nedôjde 
k dohode (...tento zákon neustanovuje),“640 čo možno pokladať za určitú for-
mu salvátorskej klauzuly vo vzťahu k platnosti prorogačnej dohody proces-
ných strán. Na tomto základe riešil praktickú situáciu, čo ak prétorovi nebola 
známa dohoda strán o prorogácii, no zároveň sa mylne domnieval, že je prí-
slušným na konanie v danej veci. Podľa Ulpiána mal jurisdikciu, pretože roz-
hodujúcim prvkom tu bola práve súhlasná vôľa strán.

Na základe dohody strán sa mohla rozšíriť aj jurisdikcia municipiál-
nych úradníkov. Išlo najmä o prípady prejednania veci pred takým z úrad-
níkov, ktorý na to nebol oprávnený vzhľadom na vyššiu hodnotu sporu 

 635 Túto zmenu explicitne potvrdzuje Suetonius: „... ut centumviralem hastam quam quaestu-
ram functi consuerant cogere decemviri cogerent.“ In: Suet. Aug. 36. Pozri: SUETONIUS, 
G. T.: Životopisy rímskych cisárov, s. 72.

 636 HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 66.
 637 MOMMSEN, T.: Römisches Staatsrecht, Zweiter Band. Zweite Auflage, s. 215–216.
 638 Gai Inst 4.31. 
 639 HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 46.
 640 Ulp. D. 5.1.2.1: Lex Iulia iudiciorum ait: quo minus inter privatos conveniat. 
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(Paul. D. 50.1.28). Wlassak zastával názor, že tento inštitút bol obsiahnutý 
v druhom Júliovom zákone o municipiálnom súkromnom súdnictve.641

Zákon o súkromnom súdnictve obsahoval aj ustanovenia o procesných 
stranách a postavení právnikov v civilnom procese. Žalobca a žalovaný ne-
smeli vstúpiť do domu sudcu, ktorý ich spor rozhodoval. Ak by sa dopusti-
li tohto činu, mali byť stíhaní podľa ustanovení Júliovho zákona o korupcii 
(Lex Iulia de ambitu) a postihnutí pokutou sto aureov, ktorá by bola príj-
mom fi scu. Túto normu procesného zákona nám sprostredkoval Modestinus 
v D. 48.14.1.4. Zmienku o podobnom zákaze nachádzame aj v diele Dia Cas-
sia, podľa ktorého ani sudcovia nesmeli vstupovať do príbytkov osôb, ktoré 
rozsudzovali.642

Júliov zákon o súkromnom súdnictve reguloval poskytovanie právneho 
poradenstva a pomoc orátorov na súdoch.643 Zakázal vykonávanie týchto slu-
žieb za odplatu, čím znovu obnovil ustanovenia Cinciovho zákona z roku 204 
pr. Kr. Novým prvkom bolo sprísnenie sankcie – za nerešpektovanie tejto 
normy hrozila pokuta vo výške štvornásobku nadobudnutej sumy.644 Prijíma-
nie peňazí a darov za pomoc pri realizácii obhajoby bolo naďalej kvalifi kova-
né ako crimen repetundarum.645 To dalo podnet k Zumptovej domnienke, že 
toto ustanovenie nebolo súčasťou Lex Iulia, ale prijali ho v rámci vykonáva-
cieho uznesenia senátu k Caesarovmu repetundárnemu zákonu, hoci vôbec 
nespochybňoval, že jeho iniciátorom bol Augustus.646 Takýto stav každopád-
ne netrval dlho. Už za cisára Claudia mal advocatus právo na primerané hono-
rarium, ktoré bolo dokonca vymáhateľné v konaní extra ordinem.647

Do pomerov jurisprudencie však Augustus najviac zasiahol zavedením 
tzv. ius respondendi, privilégia dávať dobrozdania na základe autority cisára 

 641 WLASSAK, M.: Römische Processgesetze: Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfah-
rens, s. 203.

 642 Dio 54, 18, 3. Pozri: CASSIUS D.: Roman History. VI. Volume, s. 329.
 643 BĚLOVSKÝ, Petr: Profesionalizace právnického stavu za římské republiky a císařství. In: 

SKŘEJPEK, Michal a kol.: Právnický stav a právnické profese v minulosti. Praha: Havlí-
ček-Brain Team, 2007, s. 44. (výslovne sa uvádza Lex Iulia iudiciorum privatorum – pozn. 
aut.)

 644 Dio, 54,18,3. Pozri: CASSIUS, D.: Roman History. VI. Vol., s. 329.
 645 MOMMSEN, T.: Römisches Strafrecht, s. 705.
 646 ZUMPT, A. W.: Der Criminalprocess der Römischen Republik, s. 98.
 647 Tac Ann. 11, 5. Pozri: TACITUS, P. C.: Agricola, Anály, Germánia, Histórie, s. 262. Cisár 

Claudius určil maximálnu výšku honoráru na 10 000 HS, inak sa advokát dopustil vy-
dieračstva (Tac. Ann. 11,7, Agricola, Anály, Germánia, Histórie s. 263). Advokát si mohol 
nechať sľúbiť honorár až po ukončení sporu. Zrejme išlo o úpravy v SC. de advocationibus 
z roku 55 po Kr. Pozri: BARTOŠEK, M.: Encyklopedie římského práva, s. 287.
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(ex auctoritate principis).648 Mohli ho získať len tí právnici, ktorí si to podľa 
cisárovej voľnej úvahy zaslúžili a dostatočne „dôverovali svojim schopnos-
tiam.“649 Úprava tejto tzv. koncesie nebola s najväčšou pravdepodobnosťou 
súčasťou Júliových procesných zákonov, ale zrejme bola zakotvená na základe 
Lex Iulia de senatu habendo z roku 9 pr. Kr.650

Z procesného hľadiska možno označiť za mimoriadne dôležitú zmenu, 
spočívajúcu v zavedení procesnej lehoty, dokedy sa muselo konanie ukončiť. 
Gaius nám zanechal svedectvo,651 že podľa tohto zákona bolo nutné ukončiť 
iudicium legitimum652 do osemnástich mesiacov od jeho začiatku, inak by po 
tomto časovom intervale odumrel (moritur).653 Naproti tomu, procesy kona-
né z úradnej moci (iudicium imperio continens)654 nepodliehali takto určené-
mu premlčaniu. Bolo ich možné viesť až dovtedy, kým nestratil úradnú prá-
vomoc (impérium) magistrát, ktorý nariadil vedenie sporu, t. j. pred ktorým 
sa spor začal.655 Správu o zamedzovaní dlhotrvajúcich konaní potvrdili aj ne-
právne pramene, pričom túto úpravu doplnili o ubezpečenie, podľa ktorého 
ak by niekto nerešpektoval uplynutie ustanovenej lehoty a pohnal by svojho 
odporcu znovu pred súd, mal byť postihnutý rovnakou sankciou, akú žiadal 
pre žalovaného.656 Predmetné časové ohraničenie sa však týkalo len civilného 
procesu a trestného súdnictva sa nedotýkalo.657

 648 Pomp. D. 1.2.2.49. 
 649 BĚLOVSKÝ, Petr: Ius respondendi – několik hypotéz o působení římské jurisprudence. In: 

Právněhistorické studie 35. Praha: Karolinum, 2000, s. 17.
 650 TELLEGEN-COUPERUS, Olga: A short History of Roman Law. London: Routledge, 1993, 

s. 96. Naopak Rudorff datuje vytvorenie tohto oprávnenia do roku 27 pred Kr., aj keď ho 
nespája so žiadnou právnou normou. Pozri: RUDORFF, A. F.: Römische Rechtsgeschichte. 
Erster Band, s. 374.

 651 Gai Inst. 4.104. 
 652 Ide o taký druh procesu, v ktorom mohli vystupovať ako procesné strany a porotcovia len 

rímski občania, pričom sa konal v Ríme, alebo do prvého míľnika od mesta, pod záštitou 
jedného sudcu. Pozri: HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 138.

 653 KASER, M. – HACKL, K.: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage, s. 352.
 654 Ide o každý proces, ktorý sa odchyľoval od iudicia legitima, najmä, ak ako procesná stra-

na, či sudca, vystupoval cudzinec a konali sa mimo okruhu Ríma. Pozri: BERGER, Adolf: 
Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia: The American Philosophical society, 
1991, s. 520.

 655 Gai Inst. 4.105.
 656 Suet Aug. 32. Pozri: SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych cisárov, s. 70.
 657 MOMMSEN, T.: Römisches Strafrecht, s. 488.
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8.7   Zmeny v trestnom konaní za principátu v kontexte 
Lex Iulia iudiciorum publicorum 

Crook sa domnieva, že trestné konanie podľa Lex Iulia iudiciorum publico-
rum bolo založené na akuzačnej zásade.658 Stíhanie ex off o bolo skôr výnim-
kou a eminentnú úlohu v procese zohrával žalobca (accusator),659 ktorým mo-
hol byť vo väčšine prípadov každý rímsky občan (quivis de populo). V prípade 
usvedčenia žalovaného mohol byť žalobca odmenený, čo občas viedlo k javu 
profesionálnych udavačov, avšak za krivé obvinenie hrozil relevantný trest-
ný postih (calumnia).660 Usmernenie pri podávaní trestných žalôb poskytol aj 
Venuleius Saturninus v D. 48.2.12.2, podľa ktorého Augustov zákon obsaho-
val ustanovenie zakazujúce uplatniť súbežne žaloby proti dvom obžalovaným, 
s výnimkou prípadu iniurie, ktorú poškodený utrpel.

Čím skromnejšie sú v prameňoch zmienky o Júliovom zákone o verejnom 
súdnictve, tým hodnotnejšie sú pravidlá upravujúce výsluch svedkov a právo 
odoprieť výpoveď. Paulus v D. 22.5.4 hovorí: „Júliov zákon o verejnom súd-
nictve ustanovil, že žiadna osoba nesmie byť nedobrovoľne donútená k po-
daniu svedeckej výpovede na súde proti svojmu svokrovi, zaťovi,661 otčimo-
vi, pastorkovi, proti svojmu bratrancovi, sesternici, či ich deťom, ako aj voči 
každému, s kým ho spája blízky stupeň príbuzenstva. Svedectvo nemôže byť 
vynucované ani od prepustenca dotyčného, ba ani od prepustencovej manžel-
ky, rodičov a detí, pričom patrón je taktiež oslobodený od povinnosti svedčiť 
proti svojmu prepustencovi.“

Paulus to výslovne potvrdil aj v desiatom titule tridsiatej ôsmej knihy Di-
gest pojednávajúcej o stupňoch príbuzenstva a afi nite. Konkrétne vo fragmen-
te D. 38.10.10 pr. uviedol, že „lex iudiciorum publicorum“ mal zakázať, aby 
svedkovia boli nútení proti svojej vôli svedčiť voči svojim príbuzným (cogna-
tes) a osobám spojených s nimi afi nitou.

Išlo o veľký pokrok, pretože týmito ustanoveniami Augustus spresnil a do 
zákonnej podoby preniesol zvyky (resp. procesné obyčaje), ktoré boli udržia-
vané v časoch republiky. Zumpt bazíroval na tom, že do vydania Augustovho 
zákona bol tento inštitút zakorenený len v rovine obyčajového, nepísaného 

 658 CROOK, John: Law and Life of Rome. New York: Cornell University Press, 1967, s. 276.
 659 Pri podávaní žaloby najskôr vystupoval ako udavač (delator) so žiadosťou adresovanou 

magistrátovi, aby mohol niekoho začať stíhať pre trestný čin (nomen deferre).
 660 CROOK, J.: Law and Life of Rome, s. 277.
 661 V súlade s Gai. D. 22.5.5 sa pod pojmom „zať“ myslel aj snúbenec dcéry, rovnako ako aj po-

jem „svokor“ sa vzťahuje aj na otca snúbenice. Preklad podľa: Corpus iuris civilis. Digesta. 
Tomus I. (Preložili P. Blaho a J. Vaňková). Bratislava: Eurokódex, 2010, s. 484.
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práva.662 V neprávnych prameňoch je najlepšie zdokumentované najmä právo 
patróna odmietnuť svedčiť proti svojmu klientovi a naopak. Poznáme ho nie-
len z reči M. Catona Staršieho,663 ale aj z trestného procesu proti G. Mariovi, 
v rámci ktorého odmietol svedčiť istý G. Herrenius s odôvodnením, že Ma-
riovi rodičia boli jeho klientmi a vďaka „prastarej obyčaji“ patróni nemuseli 
svedčiť proti svojim klientom.664

Napriek výslovnému odkazu od Paula nie je vylúčené, že podobné ustano-
venie obsahoval aj Lex Iulia de vi, čo opäť poukazuje na blízkosť týchto kóde-
xov.665 Sú však pochybnosti aj o tom, či išlo o právo, alebo povinnosť odmiet-
nuť výpoveď. Tacitus však dokladá, že deti mohli svedčiť proti svojim rodičom 
a cisár Tiberius to dovolil, napriek pohoršeniu verejnej mienky.666

Pod vplyvom ustanovenia principátu a Augustovej reformnej činnosti však 
aj trestný proces zásadne zmenil svoju podobu. Nič na tom nemení nedosta-
tok odkazov v Digestách. Pôsobnosť trestných porotných súdov (questio nes) 
bola postupne obmedzovaná v prospech cisárskych súdnych orgánov. Na-
priek tomu Augustus rozšíril pôsobnosť týchto špecifi ckých porotných orgá-
nov aj do provincií, hoci pôvodne mohli zasadať výlučne v Ríme.667 

Najlepším dokladom tohto rozhodnutia sú Augustove Kyrénske edikty, 
ktoré nám poskytujú správu o existencii porôt pri hrdelných trestných či-
noch v provinciách (zriadené už pred týmito ediktami) a obsahujú konkrétne 
opatrenia, aby nedochádzalo k mocenskej prevahe Rimanov v súdnych ve-
ciach nad provinčným obyvateľstvom (napr. rozdelenie členov poroty me-
dzi Grékov a Rimanov na polovicu).668 Ešte na sklonku 19. storočia vyjadril 
Mommsen najhlbšie pochybnosti o tom, aby popri miestodržiteľovej trestnej 
právomoci, príp. jeho poradnom orgáne (consilium), jestvovali v provin ciách 
porotné súdy typu rímskych questiones.669 Na základe nálezu Kyrénskych 
 662 ZUMPT, A. W.: Der Criminalprocess der Römischen Republik, s. 268–269.
 663 Na túto reč sa odvoláva a bližšie ju popisuje Gellius v Atických nociach. Podľa neho možno 

svedčiť proti svojim príbuzným v prospech svojho klienta, ale nikdy nemožno kliento-
vi uškodiť svedectvom, pretože po otcovi je klientovi najbližší patrón. Taktiež potvrdzuje 
obyčajovú rovinu tohto práva (Gell. Att. 5, 13, 4). Pozri: GELLIUS, Aulus: Die Attischen 
Nächte. Erster Band. Übersetzt von F. Weiss. Leipzig: Fues Verlag, 1875, s. 292–293.

 664 Plut. Mar. 5. Pozri: PLUTARCHOS: Životopisy slávnych Grékov a Rimanov. II. zväzok. Pre-
ložili D. Škoviera a P. Kuklica. Bratislava: Kalligram, 2008, s. 139.

 665 ZUMPT, A. W.: Der Criminalprocess der Römischen Republik, s. 270.
 666 Tac. Ann. 4, 28. Pozri TACITUS, P. C.: Agricola, Anály, Germánia, Histórie, s. 203–204.
 667 KINCL, Jaromír – URFUS, Valentín – SKŘEJPEK, Michal: Římske právo. 2. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 1995, s. 334.
 668 PREMERSTEIN, A. von: Die fünf neugefundenen Edikte des Augustus aus Kyrene. In: SZ 

(Rom. Abt.), 48, 1928, s. 444–445.
 669 MOMMSEN, T.: Römisches Strafrecht, s. 239, s. 242.
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ediktov v 20. rokoch 20. storočia tak bolo potrebné Augustovu reformnú čin-
nosť doplniť aj o tento bod.

8.8  Záver
V tejto kapitole sme sa usilovali poukázať na to, že reforma procesného prá-
va bola výsledkom dlhšieho vývoja. Objektívna potreba novej právnej úpra-
vy je preukázateľná už od čias M. T. Cicera, ktorý Caesarovi prízvukoval, že 
by bolo žiaduce do tejto oblasti legislatívne zasiahnuť. Napriek tomu ju s naj-
väčšou pravdepodobnosťou zrealizoval až Augustus. Jediným krokom, ktorý 
možno Caesarovi pripísať na základe zmienok z historických prameňov, je 
zákaz obsadzovania tretej dekúrie tribúnmi aeraria. Účinky tejto intervencie 
neboli dlhotrvajúce, keďže už Antoniove zákony (konkrétne zrejme Lex An-
tonia iudiciaria) z roku 44 pr. Kr. sa prinavrátili k starému spôsobu kreácie 
tretej dekúrie.670 Všetky pochybnosti, ktoré by popierali augustovský pôvod 
týchto zákonov, sa javia ako nepravdepodobné na základe početných dôkazov 
z pramenného materiálu. Ak Augustus nebol rovno ich autorom, minimálne 
pôsobil ako ich rogátor.

Procesná reforma reagovala na množstvo naliehavých požiadaviek spolo-
čenského, hospodárskeho a právneho života. Zrušenie legisakčného proce-
su sa javilo ako prelomové a pritom celkom nevyhnutné rozhodnutie, keďže 
v terajších rímskych pomeroch snáď nebolo väčšieho anachronizmu, v rám-
ci ktorého celkom absentovala spoločenská užitočnosť. O komplexnosti Au-
gustovej procesnej reformy svedčí napokon aj to, že bol braný zreteľ na celú 
pestrosť spoločenského života a legisakčný proces bol predsa len ponechaný 
v dvoch špecifi ckých situáciách, kedy to bolo zrejme naďalej žiaduce.

Nemožno však opomenúť ani ďalšie opatrenia. V Augustovom životopise 
Suetonius zdôrazňoval blahodarný účinok, aký malo zavedenie pevnej lehoty, 
do ktorej sa malo súdne konanie skončiť. Zaiste, tento inštitút nebol pre Ri-
manov celkom neznámy, avšak Augustus ho posunul na vyššiu kvalitatívnu 
úroveň. Aby toto opatrenie nesťažilo vymožiteľnosť práva, rozšíril obdobie, 
určené na výkon súdnictva a komplexne reguloval úseky súdnych prázdnin.

Tento krok mal aj svoje druhé opodstatnenie, keďže išlo o jeden zo spôso-
bov, ako uľahčiť rímskym občanom výkon sudcovských povinností. Vtedajšia 

 670 HARTMANN, O. E.: Der Ordo Iudiciorum und die Iudicia extraordinaria der Römer. Erster 
Teil: Über die römische Gerichtsverfassung, s. 321: v záujme exaktnosti treba dodať, že na 
krátky čas údajne zaviedli obsadzovanie tretej dekúrie z radov vojakov, nie tribúnov aera-
ria, čo sa podľa Hartmanna zmenilo až v roku 42 pred Kr.
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verejná mienka totiž vnímala povinnosť súdiť spory iných ako priveľmi zaťa-
žujúcu verejnú službu. Augustova reforma súdnej sústavy je preniknutá úsi-
lím o čo najširšie odbremenenie občanov od sudcovských povinností. Rafi -
novanými legislatívnymi krokmi sa aj tento cieľ napokon podarilo dosiahnuť. 
Kvôli tomu bola zriadená štvrtá dekúria, pričom počet členov každej z exis-
tujúcich dekúrií bol rozšírený na 1000. Zákon zaviedol systém výnimiek, kto-
ré mohli občanov ospravedlniť od výkonu verejných povinností a ustanovil 
presné pravidlá pre ustanovovanie sudcu. 

Nová úprava reagovala aj na zmeny v štátopravnej oblasti, keď zakotvila 
právomoc princepsa vytvárať zoznamy sudcov a stala sa podkladom pre hlb-
šiu ingerenciu rímskeho cisára do výkonu súdnictva. Na základe týchto sku-
točností možno dospieť k záveru, že oba Augustove procesné zákony boli mo-
dernou a pokrokovou právnou úpravou, ktorá reagovala na aktuálne potreby 
rímskej spoločnosti. Čím možno dokonalejšie osláviť múdrosť prvého rím-
skeho cisára ako citátom z Horátia: 

„Keď Augustus bdie nad obcou, nemôže
už nijaká vzbura, nijaká moc, nijaký hnev,
čo kuje meče alebo sváry
v nešťastných mestách, vyhnať mier.“671

 671 Carmina 4,15,17. Pozri: HORACE: The Odes. Translated by J. Kaimowitz. Baltimore: John 
Hopkins University Press, 2008, s. 172.
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Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

9.1  Úvod
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) v znení 
neskorších predpisov upravuje v § 167 doručenie žaloby a vyjadrení protistra-
nám v súlade s režimom kontradiktórneho konania. Dôvodová správa k to-
muto zákonu pritom na označenie vyjadrení protistrán používa výrazy „rep-
lika“ a „duplika“. Súd doručí podanú žalobu na vyjadrenie žalovanému. Ak 
žalovaný neuzná uplatnený nárok v plnom rozsahu, mal by súdu doručiť vy-
jadrenie obsahujúce rozhodujúce skutočnosti pre svoju obranu. Súd násled-
ne umožní žalobcovi reagovať na vyjadrenie žalovaného (replika). Skutoč-
nosti uvedené žalobcom a označené dôkazy súd posunie do sféry žalovaného 
a umožní mu k nim zaujať stanovisko (duplika).672

Je fascinujúce, že slovenský zákonodarca využil rímskoprávnu terminoló-
giu a v podstate prevzal mechanizmus rímskeho formulového procesu. Nie je 
to samoúčelné, avšak podobný postup vyplýva z garancií čl. 48 ods. 2 Ústavy 
SR a požiadaviek čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd. Rímske právo poznalo navyše aj inštitút vyjadrenia žalobcu k dupli-
kácii (triplicatio), čo tiež plne vyhovuje dnešným nárokom na kontradiktórne 
konanie.673 V nasledujúcej kapitole sa preto v krátkosti zameriame na inšti-
túty excepcie, repliky, dupliky a tripliky v rímskom práve a na tomto základe 
sa pokúsime sformulovať odpoveď na otázku, či kontradiktórnosť uplatňova-
li na súdoch už starí Rimania. Mal slávny výrok Lucia A. Senecu „Qui statuit 

 672 CENKNER, Michal: Právo na spravodlivý proces vo svetle procesných inštitútov repliky 
a dupliky. In: Justičná revue, 6–7, roč. 69, 2017, s. 837.

 673 GREGOR, Martin: Tzv. „formálna a materiálna teória“ kontradiktórnosti v judikatúre Eu-
rópskeho súdu pre ľudské práva a jej dosah na prax vnútroštátnych súdov. In Acta Faculta-
tis Iuridicae Universitatis Comenianae, č. 1, roč. 36, 2017, s. 32 a nasl.
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aliquid parte inaudita altera, aequum licet statuerit, haud aequus fuit“674 svoje 
právne opodstatnenie vo formulovom procese?

9.2   Úvodné poznámky ku kontradiktórnosti 
formulového procesu

Vo formulovom procese sa uplatňovali princípy verejnosti a ústnosti, čo bolo 
dobrým predpokladom pre uplatňovanie kontradiktórnych oprávnení každej 
procesnej strany. Keďže však tento proces pozostával z dvoch štádií, v rámci 
neho musíme rozlišovať dva relatívne rozdielne spôsoby uplatňovania kon-
tradiktórnosti. Prvý z nich sa realizoval pred prétorom v štádiu in iure a jeho 
podstata spočívala v prednesení excepcie, replikácie, prípadne aj duplikácie 
s cieľom vytvoriť žalobnú formulu. Druhý typ kontradiktórnosti mohli strany 
uplatniť v štádiu dokazovania pred sudcom (apud iudicem).675 Oba druhy boli 
charakteristické kontradiktórnou diskusiou, založenou na vzájomnom proti-
rečení, ako to aj vyplýva z jadra tohto slova.676 Avšak kým v štádiu in iure bol 
konečný výsledok diskusie strán pretavený prétorom do formalizovaných tvr-
dení s pevným právnym základom, v konaní apud iudicem sa kontradiktór-
nosť prejavovala v rámci dokazovania s cieľom preukázať skutkový stav načrt-
nutý v žalobnej formule alebo ho vyvrátiť.677 Inak povedané, kým magistrát 
vypočúval strany kvôli právnej kvalifi kácii ich sporu, sudca hodnotil pravdi-
vosť ich tvrdení.678

 674 „Kto rozhodol bez vypočutia druhej strany, nebol spravodlivý, aj keď rozhodol dobre.“ Sen. 
Med. 199-200. Porovnaj: SENECA, Lucius Annaeus: Medea, Tragedy of Seneca. Edited by 
Charles Beck. Boston/Cambridge: Harvard University Press, 1834, s. 11.

 675 BLAHO, Peter – HARAMIA, Ivan – ŽIDLICKÁ, Michaela: Základy rímskeho práva. Brati-
slava: Právnická fakulta UK, 1997, s. 469. 

 676 z lat. contra dicere – protirečiť, odporovať, hovoriť proti niekomu. ŠPAŇÁR, Július – HRA-
BOVSKÝ, Jozef: Latinsko-slovenský; slovensko-latinský slovník. Bratislava: SPN, 1987, s. 139. 
Od kontradiktórnosti ako právneho pojmu je potrebné odlišovať „kontradikciu“ ako čisto 
filozofický pojem.

 677 BRTKO, Róbert: Dôkazová fáza v rímskom občianskom procese. In: Pedagogické, sociálne 
a humanistické pohľady na človeka. Ružomberok: Verbum, 2010, s. 60 a nasl.

 678 VÁŽNÝ, Jan: Římsky proces civilní. Praha: Melantrich, 1935, s. 67.
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9.3  Náčrt problematiky excepcie
Žaloba je charakterizovaná ako procesný útok žalobcu voči žalovanému, 
s ktorým sa spája uznanie žalobcovho práva a odsúdenie žalovaného.679 Ak 
prétor v štádiu in iure pripustil žalobu (actionem dare), bolo potrebné v spo-
lupráci s procesnými stranami skoncipovať žalobnú formulu. V rámci nor-
málneho priebehu procesu by mal žalovaný následne vyvinúť stratégiu pro-
cesnej obrany (defensio). Buď neskôr by preukázal pred sudcom v štádiu apud 
iudicem, že žalobcove argumenty nezodpovedajú pravde, alebo by vykonal 
kvalifi kovaný úkon už v štádiu in iure a požiadal by magistráta, aby zasiahol 
do formuly v jeho prospech. 

Žalovaný mohol na svoju obranu proti žalobe použiť niekoľko prostried-
kov, medzi ktorými bola aj námietka (exceptio). Podľa romanistickej teórie 
je nutné zdôrazniť jej obranný a neútočný charakter, lebo ňou nebolo mož-
né dosiahnuť odsúdenie žalobcu, ale len oslobodenie žalovaného.680 Po jej 
uplatnení magistrát mohol žalobu rovno zamietnuť (denegare actionem) ale-
bo k doterajšiemu zneniu formuly pripojil námietku, čím prenechal rozhodo-
vanie o jej opodstatnenosti rozhodcovi.681

Išlo o formu obrany voči žalobe, ktorá mala vylúčiť tvrdenia obsiahnuté 
v intentio alebo v condemnatio (Ulp. D. 44.1.2 pr.). Z doktrinálneho hľadiska 
mala námietka povahu negatívnej podmienky ku kondemnačnému rozkazu. 
Je nutné vziať do úvahy, že samotná intentio bola formulovaná podmienečne 
(si paret), pričom k tejto hlavnej a pozitívnej podmienke pristupovala vedľaj-
šia a negatívna podmienka v podobe námietky.682 Námietka mala obsahovať 
jedine nové skutočnosti, ktoré ešte neboli známe z intencie alebo kondem-
nácie.683

 679 BETHMANN-HOLLWEG, Moritz August von: Der römische Civilprozeß, Zweiter Band: 
Formulae. Bonn: Adolph Marcus, 1865, s. 383.

 680 BETHMANN-HOLLWEG, M. A. von: Der römische Civilprozeß, Zweiter Band: Formulae, 
s. 386.

 681 WENGER, Leopold: Institutionen des römischen Zivilprozessrechts. München: Verlag der 
Hochschulbuchhandlung, 1925, s. 145.

 682 SAVIGNY, F. C. von: System des heutigen Römischen Rechts. Fünfter Band, s. 161–162. Po-
dobne KELLER, Friedrich Ludwig von: Der römische Civilprocess und die Actionen. Sechste 
Ausgabe. Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1883, s. 166.

 683 STLOUKALOVÁ, Kamila: Exceptio jako římskoprávní institut a její druhy. In: Actiones, 
Condictiones, Excetiones. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 74.
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Savigny defi noval exceptio ako „rímsky výraz pre spôsob obrany žalova-
ného, ktorá sa zakladala na tvrdení existencie samostatného práva.“684 Túto 
teóriu potvrdil Puchta, podľa ktorého dochádzalo prostredníctvom námiet-
ky k suspendovaniu účinkov práva žalobcu protichodným právom žalované-
ho.685 Rudorff  bol miernejší, pričom ju defi noval ako „mimoriadny obranný 
dodatok k formule, podmieňujúci kondemnačný rozkaz ešte nedokázaným 
a neistým právom, v dôsledku ktorého by bolo odsúdenie žalovaného nespra-
vodlivé.686 Predmetné stanovisko refl ektuje aj Gaiovu defi níciu excepcie. Ná-
mietky boli podľa neho zavedené z dôvodu, aby sa poskytla ochrana žalova-
ným, ktorí síce boli z pohľadu civilného práva zaviazaní, avšak predsa len by 
bolo nespravodlivé, ak by v súdnom procese došlo k ich odsúdeniu.687 V tom-
to prípade dochádza k záveru, že žaloba, majúca podklad v civilnom práve, 
by bola derogovaná prostredníctvom požiadavky slušnosti (aequitas) typickej 
pre prétorovu prax.688

Z technického hľadiska bola námietka vložená do formuly za intentio, 
avšak pred condemnatio. Spravidla sa uvádzala slovami „extra quam si“ ale-
bo „quod...non“, „si...non“, „si...nihil“, „ac si non“.689 Práve na tomto základe je 
námietka jasne odlíšiteľná napríklad od praescriptio, ako ďalšej formy obrany 
žalovaného, ktorá sa (ako to z názvu vyplýva) zaraďovala vždy pred intentio, 
hneď po vymenovaní sudcu. Praescriptio a exceptio boli v justiniánskom prá-
ve chápané synonymicky.690

Podľa času ich pôsobenia rímska doktrína delila námietky na dilatórne 
a peremptórne (Gai Inst. 4.120). Kým prvý typ excepcie môže pôsobiť len ur-
čitý čas a vo svojej podstate má odkladací účinok (napr. ak sa strany dohodnú, 
že plnenie zo záväzku sa nebude vymáhať ďalších päť rokov, resp. tzv. námiet-
ka rozdeleného sporu, či námietka odloženého sporu), druhý typ predstavuje 
trvalo pôsobiace námietky (napr. námietka rozsúdenej veci, námietka stra-

 684 SAVIGNY, Friedrich, Carl von: System des heutigen Römischen Rechts. Fünfter Band. Ber-
lin: Veit und Comp., 1841, s. 160.

 685 PUCHTA, Georg Friedrich: Cursus der Institutionen. Zweiter Band. Fünfte Auflage. 
Leipzig: Verlag von Breitkopf und Härtel, 1857, s. 166–167.

 686 RUDORFF, Adolf Friedrich: Römische Rechtsgeschichte. Zweiter Band: Rechtspflege. Leip-
zig: Verlag von Bernhard Tauchnitz, 1859, s. 107.

 687 Gai Inst. 4.118. Tiež Just. Inst. 4.13 pr.: Často sa stáva, že stíhanie, ktoré požaduje žalobca, 
sa samo osebe zdá byť oprávnené, aj keď žalovanému spôsobuje bezprávie.

 688 Bližšie k problému pozri: EISELE, Fridolin: Die materielle Grundlage der Exceptio: Eine 
römisch-rechtliche Untersuchung. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1871, s. 55.

 689 HEYROVSKÝ, Leopold: Římský civilní proces, s. 183.
 690 SAVIGNY, F. C. von: System des heutigen Römischen Rechts. Fünfter Band, s. 165.



190

IX. kapitola  Kontradiktórnosť v rímskom formulovom procese

chu, zlého úmyslu, alebo dohody, že peniaze nebudú vymáhané už nikdy). 
V praxi bolo dôležité uplatniť správny typ námietky v konkrétnom prípade.

9.4  Replicatio
Replikácia (replicatio) bol procesný prostriedok, ktorým žalobca mohol re-
agovať na námietku žalovaného, úspešne pripustenú magistrátom v konaní 
in iure (exceptionem dare) a vloženú do žalobnej formuly. V tomto prípade 
mohla mať replikácia procesný význam jedine vtedy, ak bola tiež zahrnutá do 
formuly, čím sa rozhodovanie o opodstatnenosti námietky a replikácie pre-
súvalo na sudcu v konaní apud iudicem. Do formuly sa teda vložila pozitívna 
podmienka kondemnačného rozkazu, spočívajúca na okolnostiach repliká-
cie, ktorá spravidla začínala slovami „aut si“ alebo „si non“.691 Z technického 
hľadiska musela k negatívnej podmienke, vyplývajúcej z námietky, vo formu-
le pribudnúť pozitívna podmienka, aby takto konštruované alternatívne zne-
nie naznačovalo, že druhá možnosť vylučuje prvú. Spojenie viacerých nega-
tívnych podmienok by formulu urobilo neprehľadnou.692

Magistrát sa však mohol iniciatívne ujať rozhodnutia o oprávnenosti jed-
notlivých vyjadrení protistrán a na základe žalobcových faktických tvrde-
ní (replicare) posúdil námietku žalovaného ako neodôvodnenú, v dôsledku 
čoho ju odmietol začleniť do formuly (denegare exceptionem). Týmto spôso-
bom neboli jednotlivé vyjadrenia vyhodnotené sudcom, ale už magistrátom 
v štádiu in iure.693 Pri rozhodovaní o tom, či využije túto právomoc alebo po-
stúpi výsledky kontradiktórnej diskusie na posúdenie sudcovi, nebol magis-
trát ničím viazaný, resp. len svojím vlastným presvedčením o dôveryhodnosti 
jednotlivých tvrdení a princípom bona fi des, resp. ratio naturalis.694

 691 KASER, Max – HACKL, Karl: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage. München: 
C. H. Beck, 1996, s. 320.

 692 KELLER, F. L. von: Der römische Civilprocess und die Actionen. Sechste Ausgabe, s. 182. 
Podobne: RUDORFF, Adolf Friedrich: Römische Rechtsgeschichte. Zweiter Band: Rechts-
pflege, s. 113.

 693 HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces, s. 244.
 694 Záujem na zvýšení spravodlivosti bol predsa primárnym cieľom, ktorý praetora pohol 

k vstupu do formulového procesu v podobe priznania námietky či replikácie. Pozri: ŠUR-
KALA, Ján: Ratio naturalis ako legitimizačný faktor právotvornej a právnoaplikačnej čin-
nosti prétora. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015. Bratislava: Právnická 
fakulta UK, 2015, s. 513–514. Taktiež: ŠURKALA, Ján: Žaloby in factum conceptae ako 
nástroj na dosiahnutie spravodlivosti v rímskom prétorskom práve. In: Acta Iuridica Olo-
mucensia, č. 3, roč. 11, 2016, s. 126.
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Konštitúcia cisára Diokleciána (C. 8.35.10) upresňuje, že po vznesení ná-
mietky žalobca nemôže chrániť svoje procesné postavenie námietkou, ktorú 
z určitých dôvodov môže vzniesť žalovaný, ale replikáciou, pravda, ak nejakú 
môže uplatniť.695 Replikáciu teda charakterizuje ako inštitút vlastný žalobco-
vi. Z teoretického hľadiska ju možno kvalifi kovať ako námietku voči námiet-
ke (exceptio exceptionis). Vyplýva to priamo z Paul. D. 44.1.22.1: „replikácia 
je protikladom námietky, akoby námietka z námietky.“ 696 Odzrkadľuje to aj 
Ulpiá nov názor na jej charakter v D. 44.1.2.1: „Replikácia nie je ničím iným 
ako námietka uplatnená zo strany žalobcu, aby vylúčila účinok excepcie, lebo 
replikácia je vždy zavedená ako protiklad voči excepcii.“697 Kontradiktórny 
prvok vystupuje do popredia ešte viac v nasledujúcom Ulp. D. 44.1.2.2, kde sa 
hovorí, že účelom každej námietky a replikácie je vyvrátiť tvrdenie protistra-
ny, lebo kým námietka škodí žalobcovi, replikácia znehodnocuje tvrdenia ža-
lovaného.698

Žalobca môže spochybniť námietku žalovaného dvojakým spôsobom: buď 
jeho právo z námietky explicitne poprie, alebo poukáže na svoje podobné, ale 
silnejšie právo, ktoré eliminuje alebo aspoň oslabí účinky obrany žalované-
ho.699 Replikácia nemala zmysel, ak žalobcovo novo označené právo nemalo 
väčšiu právnu silu, než právo vyplývajúce z námietky žalovaného, lebo in pari 
causa sa poskytla ochrana žalovanému.

Toto pravidlo jasne vyplýva aj z príkladu v Ulp. D. 44.4.4.13, podľa ktoré-
ho Marcellus povedal, že proti námietke zlého úmyslu (exceptio doli) žalobca 
nemôže uplatniť replikáciu z rovnakého dôvodu (replicatio doli), keďže v tom 
prípade by obe strany mali konať zlomyseľne (podvodne) a bolo by nespra-
vodlivé trestať žalovaného za zlý úmysel, ak rovnaký úmysel má aj žalobca.700 
Podľa Iul. D. 44.1.15 nemožno vzniesť replikáciu zlého úmyslu ani voči excep-
 695 C. 8.35.10: Non exceptionibus actores, quibus reis auxilium tribuitur certis ex causis, sed 

replicationibus suam intentionem, si quam habent, muniunt.
 696 Paul. D. 44.1.22.1: Replicatio est contraria exceptio, quasi exceptionis exceptio.
 697 Ulp. D. 44.1.2.1: Replicationes nihil aliud sunt quam exceptiones, et a parte actoris veniunt: 

quae quidem ideo necessariae sunt, ut exceptiones excludant: semper enim replicatio idcirco 
obicitur, ut exceptionem oppugnet.

 698 Ulp. D. 44.1.2.2: Illud tenendum est omnem exceptionem vel replicationem exclusoriam esse: 
exceptio actorem excludit, replicatio reum.

 699 BETHMANN-HOLLWEG, M. A. von: Der römische Civilprozeß, Zweiter Band: Formulae, 
s. 406.

 700 Ulp. D. 44.4.4.13: Marcellus ait adversus doli exceptionem non dari replicationem doli. Labeo 
quoque in eadem opinione est: ait enim iniquum esse communem malitiam petitori quidem 
praemio esse, ei vero, cum quo ageretur, poenae esse, cum longe aequum sit ex eo, quod perfi-
de gestum est, actorem nihil consequi. Pozri tiež: BETHMANN-HOLLWEG, M. A. von: Der 
römische Civilprozeß, Zweiter Band, s. 406.
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cii, ktorou žalovaný zložil prísahu, lebo prétor musí sám uvážiť, či táto prísa-
ha je nepochybná.

Cieľom replikácie však nemuselo byť len priame poukázanie na nepravdi-
vosť tvrdení žalovaného, ale bolo možné prostredníctvom nej označiť aj nové 
skutočnosti, ktoré odoberali excepcii jej účinok a právny základ. To znamená, 
že replikácia mohla byť použitá aj v prípade opodstatnenej námietky, založe-
nej na pravdivých skutočnostiach, ak táto námietka predsa len nespravodlivo 
škodila žalobcovi, lebo sa v nej neuvádzal celý kontext konkrétneho prípadu 
a tieto okolnosti bolo potrebné doplniť.701 Zo slovného spojenia „námietka 
nespravodlivo škodila žalobcovi“ sa stáva defi ničný dôvod poskytnutia repli-
kácie v učebniciach rímskeho práva.702

Pramene nám poskytujú veľké množstvo príkladov na uplatnenie tohto 
mechanizmu v praxi. Je možné z nich vydedukovať veľkú obsahovú rôznosť 
procesnej obrany, akú mohol žalobca voči námietke žalovaného použiť. Veľ-
mi podnetné interpretačné pravidlo je pritom obsiahnuté v Diokleciánovej 
konštitúcii z roku 293 n. l. (C. 8.35.6), podľa ktorej bolo možné po uzavretí 
kontraktu napadnúť všetky námietky, ktoré v ňom majú svoj právny základ, 
replikáciou podvodu (replicatio doli).703 Napríklad pri actio certae creditae pe-
cuniae mohol dlžník vzniesť exceptio pacti conventi, no žalobca sa mohol proti 
tomu v replikácii brániť konštatovaním, že neskôr sa dohodli inak.704 Žalobná 
formula by teda musela refl ektovať skutočnosť, že strany síce pôvodne uzavre-
li pactum de non petendo, avšak neskôr sa dohodli opačne (pactum de iterum 
petendo),705 čím námietka strácala akýkoľvek procesný zmysel, aj keď mohlo 
zodpovedať skutočnosti, že sa prvotne dohodli v jej zmysle. Uvedenú situáciu 
je nutné vnímať v súlade s Paulovou interpretáciou,706 podľa ktorej neskoršia 
dohoda ruší skoršiu, avšak nie z titulu samotného práva (ipso iure), avšak až 
 701 Gai Inst. 4.126.
 702 Just. Inst. 4.14 pr.: Interdum evenit, ut exceptio, quae prima facie iusta videatur, inique noce-

at... (Niekedy sa stáva, že námietka, ktorá sa na prvý pohľad zdá spravodlivou, škodí žalob-
covi.) 

 703 C. 8.35.6: Si pactum intercessit, in exceptione sine temporis praefinitione de dolo replicari po-
test. Príslušná glosa túto zmluvu vysvetľuje ako pactum de non petendo. Pozri: Das Corpus 
juris Civilis in’s Deutsche übersetztung; sechster Band: Codex 7 bis 11 Buch. Leipzig: Verlag 
von Carl Focke, 1832, s. 223.

 704 Gai Inst. 4.126.
 705 KARLOWA, Otto. Römische Rechtsgeschichte. Zweiter Band: Privatrecht und Civilprozess. 

Leipzig: Verlag von Veit & Comp, 1901, s. 1390.
 706 Paul. D. 2.14.27.2: Pactus, ne peteret, postea convenit ut peteret: prius pactum per posterius 

elidetur, non quidem ipso iure, sicut tollitur stipulatio per stipulationem, si hoc actum est, 
quia in stipulationibus ius continetur, in pactis factum versatur: et ideo replicatione exceptio 
elidetur. Eadem ratione contingit, ne fideiussoribus prius pactum prosit...
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účinkami replikácie, lebo námietka odvodená z dohody strán môže byť zru-
šená len protinámietkou z toho istého zdroja.707

Podobne, ak sa argentarius dovolával zaplatenia kúpnej ceny za vec preda-
nú na dražbe, kupujúci síce mohol uplatniť exceptio mercis non traditae, avšak 
táto námietka by strácala svoj právny základ, keby zmenárnik v replikácii po-
ukázal na verejné a včasné vyhlásenie, že vec nebude odovzdaná kupujúcemu 
dovtedy, kým nezloží trhovú cenu.708

Ešte zaujímavejší je Juliánov príklad viažuci sa na stav, podľa ktorého niekto 
kúpi vec od nevlastníka, ale v dôsledku konania skutočného vlastníka kupu-
júci stratil držbu predmetnej veci. Ak by následne žaloval vlastníka (Publi-
cián skou žalobou),709 žalovaný by síce mohol uplatniť námietku vlastníctva 
(exceptio iusti dominii), ale kupujúci by mohol použiť replikáciu, že o tom ešte 
nebolo rozhodnuté (at si res iudicata non sit).710 V rámci rovnakého skutko-
vého stavu sa pripúšťalo, aby žalovaný uplatnil alternatívne aj protinámietku 
podvodu (replicatio doli).711

Ďalším príkladom uplatnenia tohto procesného mechanizmu môže byť aj 
stav, kedy bol veriteľovi súdom priznaný nárok na majetok postihnutý hypo-
tékou. Avšak z právneho hľadiska veriteľ nemohol uplatniť vlastnícku, ale jedi-
ne hypotekárnu žalobu. Na námietku držiteľa veci spočívajúcej vo vyhlásení, 
že sporná vec už bola rozhodnutá (exceptio rei iudicatae), mohol hypotekár-
ny veriteľ zareagovať replikáciou, že toto rozhodnutie bolo preňho priaznivé 

 707 KOSCHEMBAHR-LYSKOWSKI, Ignazy von: Die Theorie der Exceptionen nach klassi-
schen römischen Recht. Erster Band. Berlin: J. Guttentag Verlag, 1893, s. 21.

 708 Gai Inst. 4.126a.
 709 K tejto domnienke nás privádza aspekt materiálnoprávneho nedostatku (nadobudnutie od 

nevlastníka), strata držby a následné vymáhanie veci od žalovaného. Reivindikačnú žalobu 
nemohol použiť kvôli neuplynutiu vydržacej doby. Pozri: KOVÁČIKOVÁ, Jana. Procesné 
prostriedky ochrany vlastníctva v rímskom práve – Actio Publiciana. In: Míľniky práva 
v stredoeurópskom priestore 2015. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2015, s. 520–521.

 710 Jul. D. 44.2.24: Si quis rem a non domino emerit, mox petente domino absolutus sit, deinde 
possessionem amiserit et a domino petierit, adversus exceptionem si non eius sit res, replica-
tione hac adiuvabitur at si res iudicata non sit.

 711 Ulp. D. 6.1.72: Si a titio fundum emeris Sempronii et tibi traditus sit pretio soluto, deinde Ti-
tius Sempronio heres extiterit et eundem alii vendiderit et tradiderit, aequius est, ut tu potior 
sis. Nam et si ipse venditor eam rem a te peteret, exceptione eum summoveres. Sed et si ipse 
possideret et tu peteres, adversus exceptionem dominii replicatione utereris. (Ak si od Titia 
kúpil Semproniov pozemok a ten ti bol po zaplatení kúpnej ceny aj odovzdaný, pričom 
neskôr, keď sa stal Titius Semproniovým dedičom, predal pozemok inému, je spravodlivé, 
aby si mal lepšie postavenie. Aj keby bol držiteľom veci a ty by si ho žaloval, mohol by si 
proti námietke vlastníckeho práva uplatniť protinámietku podvodu).
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(replicatio rei secundum se iudicatae).712 V kontexte navrátenia držby pozem-
ku Neratius tiež potvrdil, že voči námietke rozhodnutej veci sa možno brániť 
replikáciou, podľa ktorej vec bola rozhodnutá v prospech žalobcu.713 Týmto 
spôsobom bolo možné prostredníctvom replikácie obmedziť negatívnu funk-
ciu rozsudku a podať novú žalobu v tej istej veci.714 Nová žaloba bola síce svo-
jím obsahom identická s tou pôvodnou, avšak bola uplatnená v súlade s úče-
lom vydaného rozsudku a práve pomocou replikácie sa mohol eliminovať 
prípadný odpor protistrany poukazujúcej na princíp res iudicata.715

Pomponius v D. 16.1.32.2 sformuloval replicatio ex Sc. Vellaeanum, ktoré sa 
mohlo uplatniť v prípade, ak by žena predala a následne odovzdala pozemok 
veriteľovi svojho manžela s podmienkou, aby kúpnu cenu prijal ako záruku 
za dlh jej manžela. Ak by sa táto žena rozhodla svoj pozemok vindikovať späť, 
veriteľ by síce mohol vzniesť námietku veci predanej a odovzdanej (exceptio 
rei venditae et traditae), avšak na to by mohla žena reagovať replikáciou, že 
kúpna zmluva bola zrealizovaná v rozpore so senatusconsultom.716 Keďže ide 
o riešenie kazuistickej situácie, je nepravdepodobné, aby SC Vellaeanum ex-
plicitne zakotvovalo túto možnosť procesnej obrany. Skôr tento prípad pou-
kazuje na voľnosť uplatnenia rôznych tvrdení v rámci replikácie, ak bola ma-
gistrátom priznaná žaloba a námietka.

V právnej praxi sa stala známou tiež replicatio legis Cinciae. Ak darca odo-
vzdal nemancipačným spôsobom vec obdarovanému a následne ju žiadal 
späť na základe reivindikačnej žaloby, obdarovaný síce mohol uplatniť ná-
mietku darovanej a odovzdanej veci (exceptio rei donatae et traditae), ale dar-
ca mohol jednoducho reagovať poukázaním na znenie Cinciovho zákona717 

 712 Mar. D. 20.1.16.5: Creditor hypothecam sibi per sententiam adiudicatam quemadmodum 
habiturus sit, quaeritur: nam dominium eius vidcicare non potest. Sed hypothecaria agere 
potest, et si exceptio obicietur a possessore rei iudicatae, replicet: Si secundum me iudicatum 
non est.

 713 Na Neratiove slová sa odvoláva Ulpianus v D. 44.2.9.1: Si quis fundum, quem putabat se 
possidere, defenderit, mox emerit: re secundum petitorem iudicata an restituere cogatur? Et 
ait Neratius, si actori iterum petenti obiciatur exceptio rei iudicatae, replicare eum oportere 
de re secundum se iudicata.

 714 EISELE, Fridolin: Replicatio rei secundum actorem iudicatae. In: SZ (Rom. Abt.), 35, 1914, 
s. 327–328.

 715 VÁŽNÝ, Jan: Římsky proces civilní, s. 73.
 716 Pomp. D. 16.1.32.2: Item si mulier creditori viri fundum vendidit et tradidit ea condicione, 

ut emptor acceptam pecuniam viro referret, et hunc fundum vindicat, exceptio quidem op-
ponitur ei de re empta et tradita, sed replicabitur a muliere: aut si ea venditio contra senatus 
consultum facta sit.

 717 BERGER, Adolf: Encyclopedic Dictionary of Roman Law, s. 675.
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(replica tio legis Cinciae).718 Tu treba poznamenať, že Cinciov zákon možno 
klasifi kovať ako typický lex imperfecta, a preto procesná obrana, pozostávajú-
ca z námietok a replikácii odvodených z tohto zákona, bola jediným efektív-
nym prostriedkom na dosiahnutie úmyslu zákonodarcu.719

Príklad s trochu modifi kovaným skutkovým stavom je zahrnutý v Paul. D. 
4.4.5.2.720 Negidius daroval Aulovi pozemok, na ktorom začal Aulus s Negidio-
vým vedomím stavať dom napriek tomu, že Negidius bol stále držiteľom po-
zemku. Negidius ho odmietol odovzdať, preto Aulus podal na Negidia žalobu. 
Ten by mohol uplatniť excepciu na základe Cinciovho zákona, podľa ktorej 
darovanie presiahlo ustanovený limit, ale Aulus by sa mohol brániť repliká-
ciou zo zlého úmyslu (replicatio doli), keďže Negidius mu zlomyseľne umožnil 
vykonať stavebné práce, ale nenahradil mu vynaložené náklady.721

V zásade možno povedať, že uplatnenie replikácie podliehalo rovnakým 
pravidlám ako vznesenie námietky.722 Oba inštitúty taktiež pochádzali z rov-
nakého zdroja. Sú výsledkom prétorovej činnosti. Pri svojich zásahoch do 
žalobných formúl však prétor mohol prihliadnuť nielen na svoje vlastné 
prostriedky opravy nespravodlivých zákonov (napr. replicatio doli), avšak aj 
na prostriedky civilného práva. Na tomto základe prétor len vykonával normu 
civilného práva (replicatio legis Cinciae) alebo replikáciu poskytol na základe 
generálneho ustanovenia predpisu legis vicem (Sc. Vellaeanum).723 Z toho dô-
vodu sa traktuje, že právny základ excepcií a replikácií možno identifi kovať 
tak v ius civile, ako aj v prétorskom práve.724 To napokon potvrdzuje aj Gaius, 
podľa ktorého „všetky námietky majú právny základ buď v zákonoch či ak-
 718 DANZ, Heinrich Aemilius: Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts. Zweiter Theil. 

Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1843, s. 130.
 719 BUCKLAND, William Warwick: A Manual of Roman Private Law. Second edition. Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1953, s. 152.
 720 Fragment je napísaný v prvej osobe. Pre zrozumiteľnosť sme pri parafrázovaní vytvorili 

dve fiktívne osoby: Si donavi alicui rem nec tradidero, et ille cui donavi non tradita possessi-
one in eo loco aedificaverit me sciente, et cum aedificaverit, nanctus sim ego possessionem, et 
petat a me rem donatam, et ego excipiam, quod supra legitimum modum facta est: an de dolo 
replicandum est? Dolo enim feci, qui passus sum eum aedificare et non reddo impensas.

 721 V Digestách sa nachádzajú ešte ďalšie príklady replikácií v Paul. D. 14.3.17.4 (actio instito-
ria, exceptio si ille illi non denuntiaverit, ne illi servo crederet – varoval som, aby si nepožičal 
tomuto – replicatio doli možno uplatniť, ak otrok mal peculium alebo sa otrokov vlast-
ník obohatil). Podobne Ulp. D. 44.4.4.14 (exceptio senatusconsulti Macedoniani, replicatio 
doli), či Paul. D. 4.3.25 (exceptio rei iudicate, replicatio doli).

 722 KASER, M. – HACKL, K.: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage, s. 266.
 723 VÁŽNÝ, Jan: Římsky proces civilní, s. 46.
 724 KELLER, F. L. von: Der römische Civilprocess und die Actionen. Sechste Ausgabe, s. 182; 

podobne BONFANTE, Pietro: Instituce římkého práva. Deváté vydání. Přeložil J. Vážný. 
Brno: Č. A. S. Právnik, 1932, s. 136.
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toch so silou zákona, alebo vychádzajú z prétorskej jurisdikcie.725 S obranný-
mi prostriedkami sa napokon stretávame aj v interdiktnom konaní, v ktorom 
bolo tiež možné reagovať na excepciu replikáciou.726

Replikáciu mohla založiť aj dohoda strán. Hoci Ulpianus v D. 2.14.7, pr. 
uviedol, že niektoré dohody podľa práva národov prinášajú žaloby a iné zasa 
námietky, treba to interpretovať v tom zmysle, že sa môžu stať právnym zákla-
dom aj pre replikáciu, čo možno podporiť najmä spomenutými Gaiovými prí-
kladmi (Gai Inst. 4.126-126a). Aby prétor priznal replikáciu žalobcovi a vložil 
ju do žalobnej formuly, je však potrebné rešpektovať generálnu smernicu, ob-
siahnutú v Ulp. D. 2.14.7.7, podľa ktorej prétor uzná len dohody, ktoré neboli 
uzavreté podvodom, v rozpore so zákonmi, plebiscitmi, uzneseniami senátu, 
dekrétmi, ediktami, ani neobsahujú úmysel niektorý z predpisov obísť.

9.5  Ďalšie prostriedky procesnej obrany v štádiu in iure
Ak na prvý pohľad spravodlivá replika predsa len nespravodlivo škodila žalo-
vanému, pokladalo sa za potrebné pripojiť do formuly duplikáciu, ktorou sa 
žalovaný snažil vyvrátiť tvrdenia žalobcu, obsiahnuté v replike. Ak sa následne 
opäť zopakovala opísaná disproporcia, žalobca sa mohol vyjadriť prostredníc-
tvom inštitútu triplikácie (triplicatio), pričom nebolo vylúčené, aby sa v tom-
to procese pokračovalo aj ďalej, napr. priznaním quadruplikácie až dovte-
dy, kým to strany budú pokladať za potrebné.727 Pri vytváraní konkrétneho 
znenia žalobnej formuly, zloženej z viacerých prostriedkov procesnej obrany, 
musel prétor brať zreteľ na jasnosť, určitosť a krátkosť.728

Použitá terminológia však v dobrozdaniach rímskej jurisprudencie nebo-
la celkom jednotná. Načrtnutý systém dupliky a následnej tripliky pochá-
dza od Gaia a prevzali ho aj Justiniánske inštitúcie. Avšak napríklad Julián 
v D. 27.10.7.1 a Ulpianus v D. 44.1.2.3 používa namiesto označenia dupliká-
cie pojem triplikácie. Veľká väčšina romanistov však vôbec nespochybňuje 
postupnosť uplatňovania procesných prostriedkov v poradí repliky, dupliky 
a  tripliky. 

 725 Gai Inst. 4.118: Quae omnes vel legibus vel ex his quae legis vicem optinet, substantiam ca-
piunt, vel ex iurisdictione praetoris proditae sunt. Podobne porovnaj aj Just. Inst. 4.13.7.

 726 HEYROVSKÝ, Leopold: Římský civilní proces, s. 205.
 727 Gai Inst. 4.127-129. Rovnako pozri Just. Inst. 4.14.1-2. Taktiež pozri Ulp. D. 44.1.2.3: Sed 

et contra replicationem solet dari triplicatio, et contra triplicationem rursus et deinceps 
multiplicantur nomina, dum aut reus aut actor obicit.

 728 KELLER, F. L. von: Der römische Civilprocess und die Actionen. Sechste Ausgabe, s. 185.
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Iul. D. 27.10.7.1 poskytuje výborný príklad na uplatnenie ďalšieho pro-
striedku procesnej obrany voči replike. Prokonzul zosadil kurátora duševne 
chorého z jeho pozície, lebo nezložil potrebnú zábezpeku a pritom realizoval 
nevýhodné obchody z majetku svojho opatrovanca. Následne bol ustanovený 
nový opatrovník, ktorý taktiež nezložil zábezpeku, ale podal na svojho pred-
chodcu úspešnú žalobu z poručníctva. Ak by opatrovanec vtedy zomrel a ná-
sledne by dedičia duševne chorého podali žalobu z opatrovníctva na druhého 
opatrovníka, ten by sa síce mohol brániť námietkou rozhodnutej veci me-
dzi ním a jeho predchodcom, ale dedičia by mohli vzniesť replikáciu, že ani 
druhý opatrovník zábezpeku nezložil. Opatrovník by sa však mohol brániť 
triplikáciou podvodu (v súlade s doktrínou rozumej duplikáciou), ak peniaze 
získané zo sporu s prvým opatrovníkom investoval v najlepšom záujme opat-
rovanca.729

9.6  Kontradiktórnosť v štádiu apud iudicem
Kontradiktórnosť sa v tomto štádiu prejavovala prostredníctvom vyváženého 
prístupu k dôkazným prostriedkom oboch strán v zmysle požiadavky „audia-
tur et altera pars“. Touto činnosťou sa vytváral materiál, na ktorý sudca ná-
sledne aplikoval zásadu voľného hodnotenia dôkazov730 a podľa toho rozho-
dol, či žalovaného odsudzuje alebo oslobodzuje. Podstatou tohto štádia bola 
teda vyvážená komunikácia procesných strán so sudcom založená na princí-
pe rovnosti. Na rozdiel od kogničného procesu v poklasickej dobe, v ktorom 
sudca aktívne zasahoval do výkonu dokazovania a autoritatívne rozhodoval 
o priebehu konania, vo formulovom procese bolo postavenie sudcu diamet-
rálne odlišné.731 Bol skôr pasívnym rozhodcom predloženého sporu a nezasa-
hoval do jeho chodu inkvizičnými metódami, čo tiež podčiarkovalo kontra-
diktórny charakter tohto štádia procesu.

 729 Pozri tiež Vat. fr. 259. Porovnaj KRÜGER, P. – MOMMSEN, T. (ed.): Collectio librorum iu-
ris anteiustiniani. Tomus III: Fragmenta Vaticana. Berlin: Apud Weidmannos, 1890, s. 81.

 730 To dokazuje aj Call. D. 22.5.3.1: Ten, kto súdi, môže lepšie rozhodnúť, za akú veľkú treba 
pokladať dôveryhodnosť svedkov. Podobne Call. D. 22.5.3.2 in fine: Súdne vyšetrenie nesmieš 
viazať na jeden druh dôkazu, ale podľa svojho vedomia a svedomia musíš posúdiť, o čom 
si presvedčený, že sa ti dostatočne nedokázalo. Bližšie k problematike pozri: BUBELOVÁ, 
Kamila: Hodnocení důkazů v justiniánském procesním právu. In: Súdne reči a veľké súdne 
procesy podľa justiniánskych Digest a iných prameňov rímskeho práva. Trnava: Právnická 
fakulta Trnavskej univerzity, 2010, s. 28.

 731 KASER, M. – HACKL, K.: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage, s. 595–596.
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Predovšetkým sa vôbec nevyžadovalo, aby sudca mal právne vzdelanie, 
alebo aby bol činný v oblasti práva. Presah laického prvku podľa Kasera za-
príčinil, že v tomto štádiu mala rétorika značnú prevahu nad právom.732 Práv-
ne skutočnosti a dôkazy mali len obmedzený význam.733 Dôraz sa kládol na 
psychologickú argumentáciu a schopnosť presvedčiť sudcu. Hlavným pred-
pokladom úspešnosti v tomto štádiu bola znalosť rétorických prostriedkov, 
ktoré dokázali sudcu ovplyvniť v prospech konkrétnej strany. Spravidla víťazi-
la procesná strana, ktorá bola výrečnejšia ako jej protistrana, čo bolo tiež dô-
sledkom uplatňovania takmer neobmedzenej kontradiktórnosti.734

Preto bolo obvyklé, že procesné strany využívali v rámci konania pred sud-
com pomoc rétorov (oratores).735 Hoci dnes môžeme vnímať rétoriku ako po-
mocnú disciplínu pre právnikov, v antickom Ríme to boli rétori, ktorí pova-
žovali právnické povolanie za menej dôležité a perspektívne.736 Na právnikov 
sa dívali s dešpektom ako na netvorivé a netalentované osoby.737 Obe dis-
ciplíny boli od seba zásadne oddelené a spravidla ich nevykonávala rovnaká 
 osoba.738

 732 KASER, M. – HACKL, K.: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage, s. 362. Pozri tiež: 
BETHMANN-HOLLWEG, M. A. von: Der römische Civilprozeß, Zweiter Band: Formulae, 
s. 588.

 733 Na to upozorňuje aj Cicero: Cic. orat. 1, 234-239. Porovnaj: CICERO, Marcus Tullius: De 
Oratore. I. Volume. English translation by E. W. Sutton. Cambridge (Mass.): Harvard uni-
versity Press, 1948, s. 169–173.

 734 CROOK, John: Law and Life of Rome. New York: Cornell University Press, 1967, s. 82.
 735 K vývoju procesného zastúpenia vo všeobecnosti pozri BRTKO, Róbert: Právne zastúpenie 

v rímskom procesnom práve – počiatky advokácie. In: Justičná revue, č. 8–9, roč. 60, 2008, 
s. 1190–1194.

 736 BLAHO, Peter: Oratores a iuris consulti v ranom rímskom principáte podľa Marca Fábia 
Quintiliána. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus XV. Bratislava: 
Univerzita Komenského, 1994, s. 42.

 737 Cic. de leg. 1.4.14: „Mám písať knihy o odkvapoch a služobnostiach domových stien? Skladať 
stipulačné a procesné formuly? To už starostlivo spísali mnohí iní a je to bezvýznamnejšia 
vec, než aká sa odo mňa očakáva.“ Porovnaj: CICERO, Marcus Tullius: De legibus libri 
tres. Erklärt A. du Mesnil. Leipzig: Verlag von B. Teubner, 1879, s. 27–28. Podobne Quint. 
Inst. 12, 3, -9: „Ten, kto nezvládol zákony rečníckeho umenia sa subsidiárne obrátil na 
štúdium práva.“ Porovnaj: QUINTILIÁN, Marcus Fabius: The institutio oratoria of Quinti-
lian. IV. Volume. English Translation by H. Butler. Cambridge (Mass.): Harvard University 
Press, 1968, s. 405.

 738 Kontroverzné názory o kvalite ich činnosti sa vyskytli tak pri prieniku právnikov do ré-
toriky (napr. Scaevola, Sulpicius Rufus), ako aj rétorov do oblasti práva (Cicero, Cato). 
V podrobnostiach pozri: BLAHO, Peter: Oratores a iuris consulti v ranom rímskom prin-
cipáte podľa Marca Fábia Quintiliána. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenia-
nae, s. 46–47.
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Z praktického hľadiska sa konanie pred sudcom skladalo z viacerých čas-
tí. V každom okamihu konania však možno identifi kovať určitý prvok kon-
tradiktórnosti. Významné obmedzenie sústavnej diskusie procesných strán 
spočívalo v ustanovení Zákona XII. tabúľ, ktoré požadovalo, aby sa spor pred 
sudcom skončil do západu slnka v deň jeho začatia.739 V dôsledku tejto nor-
my strany nemali na realizáciu dokazovania dlhý časový priestor. Táto norma 
sa však stala čoskoro obsolentnou a v Cicerónových časoch bolo úplne bežné 
nariaďovať „pojednávanie“ viackrát, avšak každé malo rovnakú štruktúru.740

Konanie sa začínalo súvislým a neprerušovaným prejavom oboch strán 
(perpetua oratio, peroratio). Každý rečník dostal možnosť predniesť svoju reč 
počas pojednávania len raz. Pojednávaní však mohlo byť aj viacero a na kaž-
dom z nich mohol vystúpiť iný rečník. Bolo pravidlom, že najprv sa umož-
nilo vystúpiť žalobcovi, resp. jeho zástupcovi, a až následne žalovanej strane. 
Z toho vyplýva, že postavenie žalovaného bolo priaznivejšie, pretože sa vo 
svojom prejave mohol sústrediť len na odvracanie útokov žalobcu.741

Dĺžka rečníckeho času bola pôvodne ponechaná na voľnú úvahu proces-
ných strán, avšak to sa ukázalo ako neefektívne, pretože najmä žalovaný čas-
to zneužíval zverenú slobodu, aby znemožnil vydanie rozhodnutia v ten istý 
deň. Historicky po prvýkrát obmedzil rečnícky čas Lex Pompeia de vi z roku 
52 p. n. l. v rámci iudicium publicum a ponechal pre žalobcu dve a pre žalova-
ného tri hodiny.742 Uvedené obmedzenie rečníckeho času zaviedli plošne pre 
všetky druhy procesu Augustove procesné Leges Iuliae, pričom sudcovi zverili 
moderačné právo obmedziť čas ešte viac.743

Podľa Cicerovho vzoru mala mať každá ideálna súdna reč šesť častí.744 
Z praktického hľadiska sa mal rečník v týchto častiach svojho prejavu do-

 739 Lex XII. tab. 1, 9: „Si ambo praesentes, solis occasus suprema tempestat esto“ (ak sú prítomní 
obaja – žalobca aj žalovaný – krajnou lehotou je západ slnka). Pozri tiež: KARLOWA, Otto: 
Der römische Civilprozess zur Zeit der Legisactionen. Berlin: Weidmannsche Buchhand-
lung, 1872, s. 315.

 740 BETHMANN-HOLLWEG, M. A. von: Der römische Civilprozeß, Zweiter Band: Formulae, 
s. 591.

 741 BETHMANN-HOLLWEG, M. A. von: Der römische Civilprozeß, Zweiter Band: Formulae, 
s. 592.

 742 Tento zákon sa týkal zavedenia špeciálneho procesu v trestnom stíhaní T. Mila. Pozri: 
 RUDORFF, Adolf Friedrich: Römische Rechtsgeschichte. Erster Band: Rechtsbildung. 
Leipzig: Verlag von Bernhard Tauchnitz, 1857, s. 84. Pozri tiež Cic. p. Mil. 5, 13.

 743 Plínius poukazuje na to, že rečnícky čas sa bežne skracoval z dvoch hodín na pol hodiny. 
Plin. Ep. 6,2,3-5. Pozri: PLINÍUS: Des C. Plinius Secundus Briefe. Übersetzt W. Kinder. 
2. Band. Stuttgart: Hoffmann’sche Verlag, 1869, s. 80.

 744 Sú to: I. Exordium (úvod), II. Narratio (rozprávanie), III. Partitio (polemika: náčrt sporu), 
IV. Confirmatio (predloženie argumentov, dôkazov a ich komentár), V. Refutatio (vyvrá-
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tknúť skutkového a právneho stavu. Skutkový stav uviedol najprv súvislým 
opisom skutkových udalostí a následne mal vo svojej reči poukázať na pria-
me dôkazy (probationes inartifi cales) a nepriame dôkazy (probationes artifi -
cales).745 Právny stav bol načrtnutý v samotnej formule, ktorú bolo potrebné 
rešpektovať.746

Procesné strany však nedisponovali možnosťou vyjadriť sa len prostred-
níctvom súvislého prejavu. Oveľa významnejšia bola nasledujúca časť kona-
nia, v rámci ktorej dochádzalo k priamej výmene stanovísk medzi procesnými 
stranami (altercatio).747 Strana mala právo vyjadriť sa ku každému predlože-
nému dôkazu a protistrana jej mohla oponovať. Tento dialóg sa realizoval 
v podobe krátkych vyhlásení po ukončení prednesov žalobcu a žalovaného.748 
Právo nepredpisovalo podobnej aktivite žiadnu formu, dôležitým bol jedine 
cieľ spochybniť argumenty protistrany. Spravidla ju už nevykonávali rečníci, 
ale externí znalci práva.749 Dôvod nám predostrel Quintilián, podľa ktorého 
bola táto debata založená na rýchlom útoku a obrane, preto v jej rámci bolo 
potrebné využívať iné metódy, než pri kontinuálnom prednese.750 Quintilia-
nove tvrdenia o tom, že pri vedení tejto debaty nebolo možné dlho premýšľať, 
lebo sa dávala prednosť živelným reakciám, svedčia o skutočnosti, že požia-
davke kvalifi kovanej prípravy na odpoveď protistrane neboli Rimania pozi-
tívne naklonení (minimálne v tomto štádiu).

tenie argumentov protistrany) a VI. Conclusio (zhrnutie). Bližšie pozri: Cic. De Inventio-
ne 1, 19-22. CICERO, Marcus, Tullius: De Inventione, De optimo genere oratorum, Topica. 
English translation by H. Hubbell. Cambridge (Massach.): Harvard University Press, 1949, 
s. 55–69.

 745 Túto klasifikáciu dôkazov uviedol v Ríme: Quint. Inst. 5,1,1. Porovnaj: QUINTILIÁN, 
Marcus Fabius: The institutio oratoria of Quintilian. II. Volume. English Translation by 
H. Butler. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1977, s. 157. Toto delenie dôka-
zov však ešte pred ním zdôraznil Aristoteles (Arist. Rét. 1,2,2.): „Dokazovacie prostriedky 
sú prirodzené a umelé. Medzi prirodzené patria svedkovia, priznania, listiny; umelé sú 
tie, ktoré sme si vytvorili sami podľa pravidiel rétoriky (rozumej dedukciou a používaním 
indícií). Porov. ARISTOTELES: Poetika. Rétorika. Politika. Preložili M. Okál, P. Kuklica. 
Bratislava: Tatran, 1980, s. 54.

 746 BETHMANN-HOLLWEG, M. A. von: Der römische Civilprozeß, Zweiter Band: Formulae, 
s. 593–594.

 747 J. Vážný ich charakterizuje ako „rýchlo sa vymieňajúcu diskusiu, doslova zvady“ Porov. 
VÁŽNÝ, Jan: Římsky proces civilní, s. 68.

 748 PUCHTA, Georg Friedrich: Cursus der Institutionen: Geschichte des römischen Zivilprocess. 
Achte Auflage. Upravil P. Krüger. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1875, s. 532.

 749 KASER, M. – HACKL, K.: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite Auflage, s. 361.
 750 Výslovne varuje rečníkov pred jej absolvovaním. Quint. Inst. 6, 4, 2-10. Pozri: QUINTI-

LIÁN, M. F.: The institutio oratoria of Quintilian. II. Volume, s. 501–505.
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9.7  Záver

Privedeným svedkom mohla strana adresovať otázky (interrogationes), 
ktoré mali v podstate charakter krížového výsluchu.751 Tento inštitút však tre-
ba odlišovať od tzv. interrogatio in iure, teda záväznej otázky žalobcu voči ža-
lovanému, položenej v priebehu štádia in iure, ktorá sa týkala rozhodujúcej 
skutočnosti pre ďalší priebeh procesu.752 Keďže v tomto prípade išlo o relatív-
ne neformálny prostriedok komunikácie strán so svedkami a otázky nemohol 
klásť sudca, podobne ako si ich nemohli adresovať strany navzájom, je nut-
né ich odlišovať aj od interrogationes v justiniánskom kogničnom procese. Je 
však pravdepodobné, že nezodpovedanie otázok svedkami nemalo žiadne zá-
sadné účinky pre proces a odrazilo sa jedine vo fáze hodnotenia dôkazov.

S prípadnými poruchami kontradiktórnej diskusie (napr. ak sa jedna zo 
strán nechcela alebo nemohla zapojiť svojimi argumentmi do sporu) súvi-
sí napokon aj otázka dôkazného bremena (onus probandi), ktoré zaťažovalo 
predovšetkým žalobcu (onus petitoris). Jeho neunesenie by viedlo k automa-
tickému neúspechu v spore, aj keby žalovaný nepredložil žiaden dôkaz. To po-
tvrdzuje aj znenie Diokleciánovej konštitúcie z roku 294 n. l. (C. 8, 35, 9) kto-
rá žalovaných takto povzbudzovala: „Ak sa môžeš spoľahnúť na to, že žalobca 
nepredloží žiadne dôkazy, nemusíš vznášať ani námietky.“753 Až v prípade 
preukázania žalobného nároku žalobcu, bolo na mieste preukázať opodstat-
nenosť námietky žalovaného.754 Inak povedané, žalobca mal dokázať základ 
svojho práva a žalovaný námietky, ktorými sa bráni (Ulp. D. 44. 1.1).755 Dô-
kazné bremeno teda nútilo strany byť v spore aktívne.

9.7  Záver
Na základe širokého priestoru, ktorý bol procesným stranám poskytnu-
tý v priebehu formulového procesu, možno konštatovať, že princíp kontra-
diktórnosti tvoril imanentnú súčasť rímskoprávneho nazerania na fenomén 

 751 PUCHTA, G. F.: Cursus der Institutionen: Geschichte des römischen Zivilprocess. Achte Auf-
lage, s. 532.

 752 LENHARTOVÁ, Katarína: Rímsky civilný proces – skutočnosti ovplyvňujúce normálny 
priebeh formulového procesu. In: Prvky a princípy rímskeho a kánonického procesného prá-
va. Praha: Leges, 2016, s. 87–88.

 753 C. 8.35.9: Si quidem intentionem actoris probatione deficere confidis, nulla tibi defensio ne-
cessaria est.

 754 PUCHTA, G. F.: Cursus der Institutionen: Geschichte des römischen Zivilprocess. Achte Auf-
lage, s. 536.

 755 „V otázkach námietky sa stáva zo žalovaného žalobca“ (s ohľadom na dôkazné bremeno) 
„reus in exceptione actor est.“
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spravodlivého výkonu súdnictva. O tom nepochybujú ani zahraničné auto-
rity.756 Prvky kontradiktórnosti v konaní in iure boli podstatné pre správne 
zostavenie žalobnej formuly. Hoci výsledkom tejto diskusie bol len relatív-
ne krátky a formalizovaný zápis vzájomnej výmeny stanovísk pred magistrá-
tom, použitie námietky, repliky, dupliky a tripliky, predstavovalo jedinečný 
mechanizmus umožňujúci stranám do detailov vyjadriť svoju právnu pozíciu 
a účinne sa brániť pred tvrdeniami protistrany.

V konaní pred sudcom sa strany mohli vyjadriť predovšetkým k faktické-
mu stavu spornej veci. V určitých momentoch sa však na kontradiktórnosť 
kládol až taký dôraz, ktorý nebol konformný s efektivitou a kultivovanosťou 
súdneho konania. Máme tu na mysli napríklad altercationes, ktoré mohli pod-
ľa už citovaných romanistov často nadobudnúť charakter obyčajnej škriepky 
alebo dlhých, často obsahovo prázdnych súdnych rečí, ktoré spočiatku vôbec 
nepodliehali časovému obmedzeniu. Je nepochybné, že princíp ústnosti for-
mulového procesu ešte viac prispel k živelnosti súdneho konania a zároveň 
viedol k posilneniu tendencie ponechať procesnej strane právo na dostatočné 
vyjadrenie sa.757 

Uplatňovanie kontradiktórnosti v konaní apud iudicem bolo neodmysli-
teľne späté s používaním rafi novaných prostriedkov rétoriky. Táto disciplí-
na by zrejme nikdy nenadobudla taký význam, keby si to nevyžiadala reali-
ta súdnych konaní. Úpadok jej pestovania možno spájať nielen so vznikom 
principátu,758 ktorý už neumožňoval toľkú slobodomyseľnosť pri koncipovaní 
prejavu na súde, ale zaiste aj s prenikajúcimi prvkami kogničného procesu. 
Procesné strany sa vo formulovom procese uchýlili k používaniu jej metód, 
aby dokázali ovplyvniť inak pasívneho sudcu vo svoj prospech.

Na základe realizovaného výskumu možno načrtnúť domnienku, že súčas-
ný model kontradiktórneho civilného procesu vykazuje mnoho spoločných 
znakov s jeho obrazom v rímskom formulovom procese. Napokon rozdiely 
medzi adverzárnym a inkvizičným typom konania možno čiastočne pozoro-
vať už na základe komparácie defi ničných znakov formulového a kogničné-
ho procesu. V tomto konkrétnom prípade však nemožno zodpovedne hovo-
riť o veľkej úlohe rímskeho práva pri kreácii moderných procesualistických 
východísk. Právo procesnej strany vyjadriť sa ku všetkým relevantným sku-
točnostiam v konaní skôr patrí medzi prirodzené predpoklady spravodlivého 
súdneho rozhodnutia.
 756 Napríklad pozri: PROVERA, Giuseppe: Il principio del contraddittorio nel processo civile 

romano. Torino: Giappichelli, 1968. 185 s.
 757 WENGER, L.: Institutionen des römischen Zivilprozessrechts, s. 194.
 758 WENGER, L.: Institutionen des römischen Zivilprozessrechts, s. 185.
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X. KAPITOLA

REMEDIA SPOLII V NOVOM ČESKOM 
OBČIANSKOM ZÁKONNÍKU?

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Katedra rímskeho a cirkevného práva

10.1  Úvod
V nadväznosti na kapitolu o procesnom uplatňovaní exceptio spolii je potreb-
né uviesť, že rozvinutím myšlienok falšovateľov zo pseudo-izidorskej dielne 
neskôr vznikol na ochranu držby ďalší prostriedok, známy ako actio spolii. 
Zatiaľ čo najdôležitejším materiálnym prameňom prvého z nich boli vzťahy 
medzi Cirkvou a štátom, v prípade druhého sa ním stali iniciatívy gregorián-
skych reformátorov, ktoré vyvrcholili v diele tzv. gregoriánskej reformy (re-
forma gregoriana). Jej predstavitelia sledovali svojimi aktivitami aj ochranu 
duchovných pred svojvôľou svetských pánov, s čím súvisela tiež ochrana ich 
majetku pred násilným zaberaním. Ako sme už naznačili v predchádzajúcej 
kapitole, najmä z toho dôvodu sa kánonista Gracián (Gratianus) rozhodol 
namiesto koncepčného rozšírenia prostriedku exceptio spolii pre skoncipova-
nie novej osobitnej žaloby, ktorá bola vtedajšími predstaviteľmi kánonistiky 
z Dekrétu čoskoro vydedukovaná a bližšie procesne špecifi kovaná. Oba uve-
dené inštitúty boli v neskoršom období označované spoločným názvom re-
media spolii a napokon v širokom koncepčnom vymedzení akceptované nie-
len vtedajším kánonickým právom, ale tiež svetskými súdmi. Na základe ich 
súdnej aplikácie sa potom premietli do právnych poriadkov viacerých európ-
skych štátov, pričom veľkému vplyvu a autorite sa v nich tešili, najmä ako sú-
časť už spomínaného rímsko-kánonického procesu, až do obdobia 19. storo-
čia. Najmä na tomto pozadí možno konštatovať, že držobná ochrana bola po 
celé stáročia konštruovaná a uplatňovaná na premisách kánonického práva, 
ktoré možno z toho dôvodu označiť za jeden z najdôležitejších činiteľov pri 
tvorbe moderných európskych právnych systémov. O tom, že tento záver sa 
netýka len práva historického, vypovedajú tiež viaceré ustanovenia nového 
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českého občianskeho zákonníka, ktoré vo viacerých ohľadoch evokujú stre-
doveké remedia spolii. 

10.2   Kánonické majetkové právo vo vrcholnom 
a neskorom stredoveku

Z hľadiska ďalšieho vývoja v období stredoveku možno už v úvode konšta-
tovať, že aj po zostavení inštitútu procesnej exceptio spolii sa musela Cirkev 
brániť proti stálemu rozdávaniu cirkevných majetkov do léna a ich rozchytá-
vaniu feudálnymi vrchnosťami, ktoré viedlo k ich značnému zredukovaniu. 
Jej predstavitelia tak v prvom rade robili vylučovaním istých komplexov stat-
kov z lénnych pomerov a ich trvalým pripútavaním k cirkevnému úradu. Ta-
kýmto spôsobom sa presadil nielen nový pojem cirkevného úradu a majetku 
s ním spojeného ako benefícia, ale najneskôr od 9. storočia i všeobecne akcep-
tované benefi ciátne zriadenie.759 V súlade s prenášaním feudálnych koncepcií 
na cirkevnoprávne inštitúty však začal byť aj samotný cirkevný úrad vníma-
ný v prvom rade ako osobité léno, čo sa najskôr dotklo vyšších úradov (bis-
kupstvá, kanonikáty a opátstva) a najneskôr v 12. storočí i benefícií nižších.760 
Toto prenesenie lénnych foriem na cirkevné zriadenie ale nebolo pre Cirkev 
nebezpečné, keďže na pozadí víťazného boja o investitúru a vrcholiacej grego-
riánskej reformy sa jej podarilo zabezpečiť dobrú pozíciu pre zaistenie hierar-
chickej nadriadenosti nad všetkými cirkevnými úradmi, ktoré od toho času 
udeľovala po zložení lénnej prísahy vernosti do léna samotná Cirkev. Majet-
ková stránka cirkevných úradov bola pritom iba príslušenstvom týchto oso-
bitne ponímaných lén.761 I keď viaceré riešenia otázky cirkevných majetkov 

 759 Porov. BUŠEK, Vratislav: Učebnice dějin práva církevního I, s. 141–142.
 760 Porov. BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva církevního, s. 112.
 761 Ako sme už naznačili v úvode, gregoriánski reformátori začali počas 11. storočia zároveň 

dôrazne presadzovať princíp nescudziteľnosti cirkevného majetku, s čím súvisel tiež zákaz 
jeho zdaňovania svetskými autoritami, čo celkom logicky viedlo k viacerým konfliktom 
Cirkvi s predstaviteľmi svetskej moci. Najmä na pozadí úspešného presadzovania týchto 
postulátov bola držba majetku Cirkvou pejoratívne označovaná pojmom mortmain (ma-
nus mortua, teda „mŕtva ruka“), keďže tá ho mala zvierať so železným uchopením mŕtvoly 
v smrteľnej stuhnutosti. Vynikajúci kánonista Vratislav Bušek († 1978) našiel z pohľadu 
cirkevných inkorporácií zaujímavú paralelu s vtedajšími snahami národných kráľov o pri-
pútanie kráľovských lén ku korune a ich definovania ako zásadne nescudziteľných. Na 
základe neskoršieho vývoja však museli i najrigoróznejší kánonisti akceptovať z uvedeného 
princípu isté výnimky. Porov. BRUNDAGE, James, A.: Medieval Canon Law, s. 87 a BU-
ŠEK, V.: Učebnice dějin práva církevního II, s. 163.
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ponúkali už predgraciánske zbierky, ďalší vývoj v tejto oblasti sa svojím die-
lom podarilo výraznejšie ovplyvniť až mníchovi Graciánovi prostredníctvom 
jeho slávneho Dekrétu (Decretum Gratiani). Ako už bolo spomenuté, práve 
on totiž s precíznosťou sebe vlastnou sformuloval nové koncepcie cirkevných 
benefícií, práv cirkevných desiatkov, vrátane vecných (reálnych) práv k cir-
kevným majetkom.762 Vo svojom diele sa totiž prioritne snažil o redukovanie 
vlastníckych práv laikov ku kostolom nimi postavených alebo dotovaných, 
čím vlastne pripravil cestu pre budúce zákonodarstvo pápeža Alexandra III. 
(Alexandrus, 1158–1181), ktorý neskôr konštituoval známy inštitút patronát-
neho práva.763 

Pápežovi Alexandrovi III. sa podarilo presadiť novú majetkovoprávnu 
úpravu cirkevných benefícií predovšetkým na zásade, že svetské práva, spoje-
né s duchovným zriadením (temporalia spiritualibus adnexa), patria výlučne 
do cirkevnej kompetencie, na Treťom lateránskom koncile (Concilium Late-
ranense tertium, r. 1179).764 Takýmto spôsobom vzniklo charakterom vecné 
patronátne právo (ius patronatus), ktoré predstavovalo znovuusporiadaný sú-
bor práv a povinností medzi zakladateľom kostola, respektíve iného benefí-
cia, a duchovným. Práve vzťahy majúce základ v zriadení súkromných kos-
tolov, neskôr benefi ciátnom zriadení, totiž zapríčiňovali Cirkvi i jednotlivým 
duchovným množstvo problémov, ktoré často vrcholili zaberaním cirkevných 
majetkov.765 V súlade s patronátnym právom patrili zakladateľovi viaceré prá-
va udeľované Cirkvou na spôsob privilégia, z ktorých najdôležitejším bolo 
navrhovať príslušnému biskupovi vhodného kandidáta na uprázdnené bene-
fícium (praesentatio). Samotné menovanie farára bolo ale klasifi kované ako 

 762 Gracián totiž vo svojom diele nepriznal laikom k farským benefíciám vlastnícke práva, ale 
len právo prezentácie kandidátov. Porov. HARTMANN, W. – PENNINGTON K. (eds.): 
The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the 
Decretals of Pope Gregory IX. History of Medieval Canon Law, s. 45.

 763 Graciánove normy však aplikoval predovšetkým v rozmedzí jeho neskorších interpretácií 
dekrétistom Rufinom († 1191). Aj na tomto príklade je možné opätovne vidieť živé pre-
pojenie medzi rozvíjajúcou sa kánonistickou vedou a najvyššou zákonodarnou autoritou 
Cirkvi. Okrem uvedených dvoch osobností je ale pri konštruovaní patronátneho práva 
potrebné vyzdvihnúť i príspevok lokálnych cirkevných predstavených, keďže už cirkevné 
synody 11. storočia značne obmedzili práva laikov k cirkevným benefíciám zavedením 
pravidla, že iba biskup môže udeľovať úrad farára (parochus proprius). V nadväznosti na 
tieto ustanovenia začal pápež Urban II. (Urbanus, 1088–1099) kostolom a kláštorom osob-
ne potvrdzovať benefíciá do ich vlastníctva. Porov. KUMOR, Boleslav: Cirkevné dejiny 3. 
Zlaté obdobie kresťanského stredoveku. Levoča: Polypress, 2001, s. 23.

 764 Porov. BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva církevního II, s. 160.
 765 Porov. WIEL, Constant, van de: History of Canon Law, s. 33–34.
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výlučné biskupské oprávnenie.766 Hlavnou povinnosťou zakladateľa naďalej 
zostávala ochrana (advocatia patronatus) a udržiavanie kostola v dobrom sta-
ve. Najdôležitejší prínos tohto inštitútu spočíval najmä v skutočnosti, že pat-
ronát bol zaradený medzi rýdzo duchovné práva (iura spiritualibus adnexa), 
pričom samotné prezentačné oprávnenie nevyplývalo z faktu zriadenia cir-
kevného benefícia, ale predstavovalo len vyjadrenie „vďačnosti Cirkvi“ voči 
patrónovi.767 Napriek na prvý pohľad nepatrným zmenám oproti inštitútu 
súkromných kostolov, ktorý bol modifi kovaný benefi ciátnym zriadením, sa 
vďaka patronátnemu právu Cirkvi v praxi podarilo reálne obmedziť vplyvy 
laikov na vyššie i nižšie benefíciá. 

Práve na pozadí tohto vývoja bola podľa kánonického práva považovaná 
za vlastníka cirkevného majetku samotná cirkevná právnická osoba vo for-
me osobitného ústavu. Namiesto nesamostatnej základiny sa tak pod vply-
vom germánskeho i rímskeho práva vytvoril nový pojem právnickej osoby, 
ktorý sa neskôr stal ústredným aj vo svetskom verejnom práve.768 Vzájomná 

 766 Porov. KADLEC, Jaroslav: Církevní dějiny. II. Raný středověk, s. 65.
 767 Celkom logicky, Cirkev v tomto prípade zvolila pomalý a taktný postup, keď najskôr uve-

dené stanovisko proklamovala, avšak zároveň reálne nesiahla na práva patrónov. Až na 
pozadí viacerých kontroverzií sa podarilo uvedené princípy pozvoľne presadiť aj v praxi. 
Prioritnou pritom od začiatku zostávala snaha o eliminovanie akýchkoľvek zásahov lai-
kov do duchovnej správy a disciplíny kléru, za postupného obmedzovania hospodárskych 
práv náležiacich feudálnym pánom, respektíve mestám. Najmä týmito argumentmi možno 
vysvetliť, prečo patróni ešte po dlhú dobu poberali z patronátnych benefícií značné hos-
podárske úžitky a úspešne tiež vznášali nároky na pozostalosť po duchovnom (ius spolii) 
a dôchodky uprázdneného benefícia (ius regaliae). Tieto oprávnenia napokon zanikli až 
v priebehu 14. storočia. U vyšších benefícií však prešli do rúk zemepánov a pápežskej kú-
rie. Predovšetkým na základe tohto vývoja sa od 13. storočia vytvorila obyčaj, podľa ktorej 
zemepáni považovali všetky benefíciá, ktoré sa nenachádzali pod súkromným patronátom 
alebo boli novozriadené, za stojace pod zemepanským patronátom. Práve tu možno nájsť 
i základy pre neskoršie rozvinutie zemského štátneho cirkevníctva, ktoré spôsobilo Cirkvi 
množstvo škôd a problémov v období novoveku. Porov. BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva 
církevního, s. 62 a 113–114.

 768 Predovšetkým na pozadí rozvoja cirkevných majetkových koncepcií začali totiž kánonisti 
v 11. storočí prísne rozlišovať medzi prirodzenou osobou v tradičnom právnickom zmysle 
a právnickými osobami (persona quoad iuris intellectum) disponujúcimi atribútmi právnej 
personality prirodzených osôb. Porov. 1Kor 12,27 a Gal 3,28. Ani na kresťanskom Výcho-
de, respektíve Západe totiž do toho času neexistoval koncept korporácie ako samostatnej 
právnej entity, ktorý začal byť koncom 11. storočia aplikovaný na celú univerzálnu Cirkev. 
Kánonisti v priebehu 12. storočia na zdôvodnenie týchto záverov použili nielen kresťanské 
myšlienky, ale tiež staršie rímske a germánske koncepcie ponímania korporačných entít. 
Vo vzťahu ku všetkému cirkevnému majetku, chápanému ako patrimonium Christi, bol 
pritom považovaný za „hlavného disponujúceho“ výlučne pápež. Porov. BRUNDAGE, J. 
A.: Medieval Canon Law, s. 100 a BERMAN, Harold, J.: Law and Revolution. The Formation 
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závislosť cirkevných benefícií našla v 13. storočí svoje odzrkadlenie aj v no-
vej úprave inštitútu tzv. „inkorporácie“, na základe ktorého sa podarilo Cirkvi 
nájsť spôsob ako pripútať nižšie benefíciá k cirkevným ústavom bez použitia 
foriem lénneho zriadenia.769 Inkorporované benefícium sa totiž v tomto prí-
pade vtelovalo in corpus do pevnej, nescudziteľnej a lénnym pomerom ne-
prístupnej majetkovej masy inkorporujúceho ústavu.770 Vtelenie pritom pri-
chádzalo do úvahy v dvoch formách: minus plena (quoad temporalia) alebo 
pleno iure. V prvom prípade prechádzal všetok majetok i dôchodky spoje-
né s inkorporovaným kostolom do rúk inkorporujúceho cirkevného ústavu. 
Duchovná správa bola na privtelenom kostole vykonávaná prostredníctvom 
vicarius perpetuus, ktorému musel obdarovaný ústav zaručiť portio congrua. 
Pri inkorporácii pleno iure disponoval cura habitualis (teda právami a povin-
nosťami riadneho duchovného správcu, t. j. farára) samotný inkorporujúci 
ústav prostredníctvom ním ustanoveného duchovného, ktorý bol investovaný 
(spiritualis) biskupom alebo arcidiakonom. Osobitý prípad nastal v prípade 
tzv. inkorporácií plenissimo iure, keď bol inkorporujúci ústav eximovaný spod 
biskupskej moci (exempcia) a sám vykonával na svojom teritóriu biskupskú 
právomoc (prelati nullius).771 

of the Western Legal Tradition, s. 98–99 a 216–219. Neskoršia prepracovanosť cirkevného 
práva v majetkovej oblasti sa prejavila v 13. storočí, okrem iného, i v právnej obyčaji, podľa 
ktorej bol pomer beneficiáta k jeho prebende definovaný ako ius in rem. Až po nadobud-
nutí tohto práva tak mohol kandidát uplatňovať práva, ktoré mu vyplývali z pozície držiteľa 
cirkevného úradu. Potom, čo bola určitá osoba na cirkevný úrad zvolená, prezentovaná 
alebo dezignovaná, totiž disponovala len ius ad rem, z ktorého jej vyplývalo jedine právo 
prevzatia cirkevného úradu po splnení ďalších právnych požiadaviek. Bližšie k tejto proble-
matike pozri LANGE, H. – KRIECHBAUM, M.: Römisches Recht im Mittel alter, s. 917–919 
a NEMEC, Matúš: Základy kánonického práva. Bratislava: Iura edition, 2001, s. 57.

 769 Porov. can. 1425 CIC 1917.
 770 Hlavným cieľom bolo obohatenie inkorporujúceho cirkevného ústavu na úkor ústavu in-

korporovaného. Prechod od naturálneho hospodárstva k hospodárstvu peňažnému totiž 
vo vtedajšej spoločnosti vyvolával značné hospodárske problémy, pri ktorých bolo nevy-
hnutné zachrániť dôležitejšie ústavy na úkor menej dôležitých. Porov. BUŠEK, V.: Učebnice 
dějin práva církevního, s. 114–115.

 771 K značnému obohateniu i zvýšeniu priameho vplyvu na veriacich sa v dôsledku inkor-
porovania kostolov dočkali najmä kláštory. Na druhej strane duchovný charakter inkor-
porujúceho ústavu v tomto prípade vopred vylučoval nebezpečenstvo, ktoré hrozilo pre 
dotknuté benefícium zo strany oprávnených laikov. Práve na pozadí sporov medzi riad-
nymi miestnymi ordinármi (diecéznymi biskupmi) a exemptnými kláštormi bola neskôr 
právomoc inkorporovať zverená do rúk biskupa (prípadne arcidiakona alebo generálneho 
vikára) alebo pápeža, ktorý ju potom obyčajne vykonával prostredníctvom legáta. Porov. 
BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva církevního II, s. 163.
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Napriek snahám o obmedzenie vplyvov laikov na cirkevné benefíciá, Cir-
kev naďalej trvala na zachovaní všetkých privilégií, ktoré jej boli svetskými au-
toritami oddávna priznávané. Najmä z toho dôvodu bol feudálny systém daní 
a poplatkov Cirkvou napodobňovaný a prejavil sa, okrem iného, i v rozvinutí 
analogického systému cirkevných daní a dávok (servitia communia).772 Táto 
skutočnosť, vrátane rastúceho sebavedomia pápežstva, sa premietla i do pre-
hlásenia Tretieho lateránskeho koncilu o nezdaniteľnosti všetkého cirkevné-
ho majetku (can. 14). Túto požiadavku sa ale vo všeobecnosti nepodarilo pre-
sadiť, keďže predovšetkým v mestách vznikol proti cirkevným prerogatívam 
a prílišnému hromadeniu nehnuteľného majetku v rukách Cirkvi silný odpor. 
V 13. a 14. storočí preto začali zemepáni postihovať cirkevný majetok amor-
tizačnými zákonmi, na základe ktorých bol zásadne považovaný za majetok 
koruny a podriadený stálemu dozoru kráľa, prípadne zemepána, zasahujúce-
ho svojím súhlasom do jeho scudzovania i správy.773 K istému rozšíreniu laic-
kého vplyvu na cirkevné majetky došlo tiež v dôsledku požiadaviek Cirkvi na 
prispievanie na rôzne kostolné náklady (najmä stavebné), ktoré neboli náro-
kované len od patrónov, ale i od spoločenstva veriacich. Predovšetkým z toho 
dôvodu si veriaci začali voči správe majetku ich kostola a s ním súvisiacemu 
benefi ciátnemu majetku uzurpovať isté oprávnenia.774 

10.3  Actio spolii v Graciánovom dekréte
10.3.1  Charakteristika
Aj v čase zostavenia Graciánovho dekrétu (okolo r. 1140) zostávala stále 
aktuál nou otázka ochrany držby cirkevných majetkov duchovnými. Naďa-
lej totiž dochádzalo k ich násilnému zaberaniu partikulárnymi predstaviteľmi 
svetskej moci, ktorí ospravedlňovali svoje konanie rôznymi právnymi titulmi 

 772 Porov. ŠPIRKO, Jozef: Cirkevné dejiny III. Turčiansky Svätý Martin: Neografia, 1943, s. 88.
 773 Tento vývoj možno vysvetliť skutočnosťou, že Cirkev sa na základe vytvorenia pevných 

majetkovoprávnych koncepcií a ich presadenia v praxi postupne stala majoritným držite-
ľom majetku v každom európskom kráľovstve, na čo odkazoval vo svojom diele i význam-
ný jurista Bartolus zo Saxoferrato (Bartolus de Saxoferrato, † 1357). Porov. Comment. ad 
D. 11.62.4.1. Podľa odhadov mohla Cirkev v západnej Európe disponovať približne tre-
tinou až štvrtinou celého pôdneho fondu. Monarchovia tak celkom prirodzene túžili po 
uplatňovaní práva zdanenia cirkevného majetku, na základe ktorého zdaňovali i majetok 
laikov. Porov. BRUNDAGE, J. A.: Medieval Canon Law, s. 115 a BERMAN, H. J.: Law and 
Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, s. 237 a 320.

 774 Porov. BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva církevního II, s. 164.
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vychádzajúcimi najmä z ustanovení feudálneho práva.775 Tieto zlozvyky ne-
bolo možné výraznejšie redukovať ani častým využívaním exceptio spolii, kto-

 775 Tieto tendencie vystupovali ešte výraznejšie do popredia od 10. storočia a počas nasledu-
júceho storočia rástli ešte viac vo frekvencii i intenzite. Ani potom, čo sa laické kniežatá 
vzdali investitúry prsteňom a berlou, sa v ranom 12. storočí situácia výraznejšie nezlepšila 
a cirkevný majetok bol naďalej svetskými autoritami zneužívaný. Okrem používania ná-
silia dochádzalo i v tomto období k vykonštruovaným procesom s duchovnými, o čom 
svedčí aj samotný Graciánov dekrét. Porov. napríklad C III qu 1. Bližšie k tejto problema-
tike pozri BRUNDAGE, J. A.: Medieval Canon Law, s. 34; HARTMANN, William – PEN-
NINGTON, Kenneth (eds.): The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 
1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX. History of Medieval Canon 
Law, s. 131 a BERMAN, H. J.: Law and Revolution. The Formation of the Western Legal 
Tradition, s. 90. Od čias presadenia sa gregoriánskej reformy v jednotlivých partikulárnych 
cirkvách a akceptovania univerzálnej normy celibátu duchovných (od subdiakona vrátane 
vyššie) bol navyše akceptovaný princíp, potvrdený aj kánonickým a svetským právom, že 
duchovný nemôže mať zákonného dediča, a len výnimočne môže ustanoviť dediča tes-
tamentom (s výslovným dovolením vyššej cirkevnej autority). Po smrti bohatého prelá-
ta tak dochádzalo často k právnym sporom, keďže viacero osôb zároveň si uplatňovalo 
práva k jeho majetku. Celkom bežným sa navyše stávalo absolútne nerozlišovanie medzi 
osobným majetkom biskupa a majetkom diecézy, keďže prijímaný bol názor, že nadobú-
danie či zveľaďovanie osobného majetku duchovného súviselo aj tak vždy viac či menej so 
správou majetku diecézy. I z toho dôvodu začali práve kánonisti rozvíjať moderné kon-
cepcie korporačného vlastníctva (diecéza bola prezentovaná ako osobitá právnická osoba) 
a presadzovali tiež koncepciu nových prostriedkov ochrany držby (vo vzťahu k spoliatio) 
smerujúcich k ochrane cirkevných majetkov i majetku duchovných. Porov. COWDREY, 
H. E. J.: The Enigma of Archbishop Lanfranc. In PATTERSON, R. B. (ed.): Haskins Society 
Journal. Studies in Medieval History, s. 147; TURNER, R. V.: Roman Law in England before 
the Time of Bracton. In The Journal of British Studies. No. 1 (1975), s. 18 a BERMAN, H. J.: 
Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, s. 238–240. Oveľa re-
štriktívnejšie predstavy teológov o biskupových oprávneniach voči cirkevnému majetku 
(minimálne po úspešnej gregoriánskej reforme), než uvádzali staršie kánonickoprávne 
normy, možno ilustrovať aj na príklade úvah Tomáša Akvinského († 1274). Sv. Tomáš vo 
svojich dielach podopieral viackrát svoje argumenty odkazom na ustanovenia Graciánov-
ho dekrétu, čo malo, okrem iného, do budúcna ešte viac predznamenať vplyv Dekrétu na 
ďalší vývoj Cirkvi a jej práva. Porov. Summa theol. II–II, q. 185, a. 8 ad 3. Bližšie k tejto 
problematike pozri WIEL, C., van de: History of Canon Law, s. 128. Dôležité zákonodar-
stvo Tridentského koncilu (Concilium Tridentinum, 1545–1563) napokon neskôr uznalo 
právo duchovného požívať výnosy z udelenej prebendy, ktoré zároveň prechádzali do vlast-
níctva beneficiáta (s cieľom zabezpečiť slušné živobytie, za súčasného vyhýbania sa luxusu 
a povinnosti použitia časti príjmu na podporu chudobných), vrátane práva zriadiť testa-
ment (s obdobnou povinnosťou odkázať bona superflua cirkevného príjmu chudobným). 
Bližšie k tejto problematike pozri PLÖCHL, Willibald Maria: Geschichte des Kirchenrechts. 
Band V. Das katholische Kirhenrecht in der Neuzeit. Dritter Teil. Wien – München: Verlag 
Herold, 1969, s. 105 a SÄGMÜLLER, Johannes Baptist: Lehrbuch des Katolischen Kirchen-
rechts. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. II. (Schluss-) Band Verwaltung der Kir-
che. Freiburg im Breisgau: Herdersche Verlagshandlung, 1914, s. 464 a 466.
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rá bola už v tomto čase považovaná za zastaranú a nevhodnú na použitie na 
rozvinuté feudálne vzťahy vrcholného stredoveku. V praxi navyše postupom 
času dochádzalo k jej deformovaniu, čo ju v konečnom dôsledku obdobne 
zbavovalo efektívnosti.776 Autorovi najvýznamnejšieho diela kánonickopráv-
nej histórie, Graciánovi, sa otázka klerickej držby cirkevných majetkov, avšak 
najmä ich spoliácie, ponúkla v rámci spracovávania druhej časti jeho diela, 
ktorá pozostáva z tridsiatich šiestich káuz.777 Vychádzajúc zo starších zbierok 
kánonického práva, a zrejme tiež priamo zo Pseudo-izidoriánskych dekretálií 
(Collectio pseudo-Isidoriana),778 akceptoval inštitút exceptio spolii, preberajúc 
ho do Dekrétu, pričom prostredníctvom svojich dicta ustanovil konkrétnej-

 776 Porov. COWDREY, H. E. J.: The Enigma of Archbishop Lanfranc. In PATTERSON, R. B. 
(ed.): Haskins Society Journal. Studies in Medieval History, s. 143–147. Práve v priebehu 
gregoriánskej reformy kánonisti veľmi prísne zdôrazňovali, aj v duchu staršieho kánonic-
kého (námietka exceptio spolii) i rímskeho práva, rozdiely medzi possessio a proprietas, roz-
víjajúc do dôsledkov princíp duálneho procesu. Ten bol vystavaný na prioritnej požiadavke 
obnovenia držby (právny titul držby) s možnosťou potenciálneho neskoršieho procesu, 
v ktorom malo byť dominantným preukázanie vlastníckeho práva (právny titul vlastníc-
tva). Porov. TURNER, R. V.: Roman Law in England before the Time of Bracton. In The 
Journal of British Studies. No. 1 (1975), s. 17.

 777 Porov. MRKÝVKA, Petr – VESELÁ, Renata: Vybrané otázky z dějin kanonického práva. 
Brno: Masarykova univerzita, 1992, s. 39 a HRDINA, Antonín: Kanonické právo, s. 40.

 778 Gracián totiž pracoval s falošnými, ale tiež s rímskoprávnymi textami, najmä pri pojedna-
niach o procesnom práve, ktoré predstavovalo dôležitý predmet jeho záujmu. Od Pseudo-
-Izidora pritom prijal predovšetkým vysoké procesné (miestami až moderné) štandardy, 
ktoré boli ešte viac sprísňované pri procesoch s klerikmi. Praktická aplikácia týchto no-
riem tak značne sťažila možnosti odsúdenia duchovných na cirkevných súdoch v trestných 
kauzách. Ani samotný Gracián však napriek skvalitneniu vtedajšieho kánonickoprávneho 
procesu nepristupoval k vyjasňovaniu procesných pravidiel do všetkých detailov. Napriek 
tomu bol ale význam jeho diela pri formovaní dôležitého rímsko-kánonického procesu 
enormný. Porov. BALDWIN, John W.: A debate at Paris over Thomas Becket between 
Master Roger and Master Peter the Chanter. In Studia Gratiana. Bologna: Institutum Iu-
ridicum Universitatis Studiorum Bononiensis, 1967. No. 1 (1967), s. 126 a EVANS, G. R.: 
Law and Theology in the Middle Ages, s. 92. Čo sa týka priameho či nepriameho používania 
falošných Pseudo-izidoriánskych dekretálií Graciánom prebehlo v kánonistike viacero za-
ujímavých polemík. Posledné široko akceptované závery prezentujú, že Gracián používal 
spomínané falzifikáty zásadne nepriamo a len celkom výnimočne kopíroval texty priamo 
z rukopisu zbierky. Obyčajne sú takto prezentované dve miesta v Dekréte, ktoré mali byť 
priamo prebrané od Pseudo-Izidora. Konkrétne ide o c 2 C VI qu 1 a c 21 C XII qu 2. Gra-
cián sa však v názoroch často od záverov falšovateľov odlišoval, čo môžeme demonštrovať 
napríklad v jeho akceptovaní práva nižšieho duchovenstva žalovať nadriadených v cirkev-
nej hierarchii. Porov. HARTMANN, W. – PENNINGTON K. (eds.): The History of Medie-
val Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope 
Gregory IX. History of Medieval Canon Law, s. 33–35.
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šie spôsoby jeho aplikácie.779 Práve Gracián, zastávajúci v prvom rade cirkev-
né stanoviská, mal zároveň svojimi úvahami do budúcna pripraviť pôdu pre 
spomenutú novú koncepciu cirkevných benefícií, práv cirkevných desiatkov 
a vlastníckych práv k cirkevným majetkom.780 

Na inštitút spomínanej procesnej námietky odkazuje Gracián v kauzách II 
a III, v ktorých sa zaoberal otázkou spoliácie v kontexte dvoch komplexných 
prípadov týkajúcich sa biskupa zbaveného držby kvôli domnelým zločinom 
(téma exceptio spolii). Gracián v prvom rade rozšíril možnosti použitia tohto 
inštitútu nielen na trestné, ale aj na civilné žaloby, keďže v kánone 1 prísluš-
nej questio používa namiesto pôvodného ante accusationem širší pojem ante 
litem contestatam.781 Keďže dve pápežské dekretálie, ktorými podporuje svoje 
argumenty v kauzách o majetok olúpených biskupov, nariaďujú, že proti nim 
nemožno vzniesť nijaké obvinenia, kým sú zbavení bona, vel ecclesiae, atque 
res ab emulis,782 je celkom zrejmé, že túto námietku bolo možné použiť nie-
len po zhabaní hnuteľného či nehnuteľného majetku, ale tiež pri uzurpovaní 
nehmotných vecí (práv a moci), čo malo do budúcna ďalekosiahle proces-
noprávne účinky.783 Viaceré glosy k Dekrétu v rámci interpretácie ustanove-
nia c 5 C II qu 2 pritom vysvetľovali spojenie omnia iura ei restituuntur ako 
etiam incorporalia et communio hominum. Najmä na tomto pozadí kánonisti 
neskôr pripúšťali držbu všetkých práv, pri ktorých bolo možné ich trvalé ale-
bo opakované vykonávanie viacerými osobami.784 Táto námietka bola navyše 
v Dekréte priznávaná nielen biskupom, ale aj iným duchovným, a čo zostáva 
dodnes sporné, i laikom.785 

 779 Porov. RUFFINI, Francesco: L’ actio spolii – studio storico-giuridico, s. 242n.
 780 Porov. HARTMANN, W. – PENNINGTON K. (eds.): The History of Medieval Canon Law 

in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX. History 
of Medieval Canon Law, s. 45.

 781 Ante litem contestatam uiolenter ablata restituantur. Porov. c 3 C III qu 2. Teda: „Pred usta-
novením sporu násilím odobrané musí byť navrátené“. Preklad: JUDr. Kamila Bubelová, 
PhD.

 782 Porov. c 2 C III qu 1.
 783 Porov. BERMAN, H. J.: Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, 

s. 241 a ROLLO-KOSTER, Joelle: Raiding Saint Peter. Empty Sees, Violence, and the Initia-
tion of the Great Western Schism (1378), s. 127.

 784 Porov. LANGE, H. – KRIECHBAUM, M.: Römisches Recht im Mittelalter, s. 922. Z hľadis-
ka rímskeho práva sa až v poklasickom práve presadila myšlienka, že aj subjektívne právo 
môže byť objektom držby (possessio iuris, quasi possessio). Okruh držobných predmetov sa 
tým rozšíril o vecné práva k cudzej veci, konkrétne o pozemkové a osobné služobnosti. Za 
držiteľa sa tak považoval i emfyteuta a superficiár. Porov. REBRO, K. – BLAHO, P.: Rímske 
právo, s. 241.

 785 Porov. LANGE, H. – KRIECHBAUM, M.: Römisches Recht im Mittelalter, s. 920.
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Pri pojednaní o tejto problematike však Gracián nie raz zachádzal oveľa 
ďalej a z konkrétneho miesta v Dekréte (c 3 C III qu 1), ktoré hovorí o vrátení 
násilne zabraného majetku, na ktorom bolo spáchané spolium, bola, bez vý-
slovného poukázania na exceptio spolii, právnikmi čoskoro na to vydeduko-
vaná samostatná žaloba, neskôr známa ako actio spolii. Autor v tomto prípade 
použil konštrukciu redintegranda, podľa ktorej bol tento kánon označovaný 
aj ako canon Redintegranda: Redintegranda sunt omnia exspoliatis vel eiectis 
episcopis praesentialiter ordinatione pontifi cum, et in eo loco, unde abscesse-
runt, funditus revocanda quacunque conditione temporis, aut captivitate, aut 
dolo, aut violentia maiorum, at per quascunque iniustas causas, res ecclesiae vel 
proprias, aut substantias perdidisse noscuntur, ante accusationem aut regula-
rem synodum vocationem eorum.786 Je otázne, či Gracián týmto kánonom sku-
točne sledoval zavedenie nového žalobného práva, alebo mal na mysli už spo-
mínané interdikty rímskeho práva (najmä unde vi). Zo syntézy predmetných 
ustanovení jeho diela však možno vydedukovať pravidlo širokých možnos-
tí použitia. Ak by sme ho mali zovšeobecniť, mohlo by znieť približne takto: 
„Ktokoľvek je oprávnený požiadať o súdne nariadenie reštitúcie všetkého, čo 
mu bolo vzaté, vrátane nehmotných práv a moci, či už boli vzaté silou alebo 
podvodom; tento prostriedok možno použiť nielen proti prvému previnilco-
vi, ale tiež voči tretím osobám, bez potreby dokazovania lepšieho právneho 
titulu“.787 Takto vymedzené samostatné žalobné právo priznávala jednotlivým 
subjektom prostredníctvom condictio (remedium) ex canone Redintegranda 
už raná (najmä glosátorská) spisba k Dekrétu.788 Základ tejto žaloby tak mal 
 786 Teda: „Navrátenie všetkých ulúpených vecí vyhnaného biskupa je súčasne náležitou pod-

mienkou požadovanou pápežom, ktorý nariaďuje, aby bol znovupovolaný biskup, ktorý 
svoje nároky stratil v čase zajatia, podvodu, hrubého násilia alebo iných protiprávnych 
dôvodov; je známe, že takéto konanie je nespravodlivé bez ohľadu na to, či ide o veci cir-
kevné alebo jeho vlastné, či došlo k strate statkov pred obžalobou, alebo ešte pred jeho 
predvolaním pred riadnu synodu“. Porov. c 3 C III qu 1. Preklad: JUDr. Kamila Bubelová, 
PhD. Graciánove a Pseudo-Izidorove myšlienky o nevyhnutnosti reštitúcie spoliovaných 
majetkov pred začatím procesu boli akceptované i kánonistom Paucapaleom, ktorého čin-
nosť spadá do rozmedzia rokov 1140 až 1150. Ten mal okolo roku 1150 k Dekrétu napísať 
vlastnú sumu (summa), ktorá zaznamenala na ďalší vývoj kánonistiky značný vplyv. Porov. 
MICHAL, Jaroslav: Dějiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím k dějinám 
práva římského. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1967, s. 40 a 43; EVANS, G. R.: 
Law and Theology in the Middle Ages, s. 102 a LAURIN, Franciscus: Introductio in Corpus 
juris canonici cum appendice brevem introductionem in Corpus juris civilis continente. Vin-
dibonae: Freiburgi Brisgoviae, 1889, s. 28–30.

 787 Porov. BERMAN, H. J.: Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, 
s. 240–241.

 788 Porov. LANGE, H. – KRIECHBAUM, M.: Römisches Recht im Mittelalter, s. 921. Ak by sme 
mali zájsť viac do detailov, juristi, ktorí glosovali Graciánov dekrét v druhej polovici 12. 
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spočívať v ochrane akejkoľvek držby majetku, a to dokonca i v prípade inius-
ta causa amissionis (teda držby bez právneho dôvodu).789 K vzneseniu žaloby 
bol teda aktívne legitimovaný nielen držiteľ s vôľou držať vec pre seba (ani-
mus rem sibi habendi), ale i detentor, a to dokonca aj v prípade absencie pou-
žitia akéhokoľvek násilia (aut dolo, aut violentia malorum, aut per quascunque 
iniustas causas).790 

10.3.2  Potenciálne rímskoprávne východiská
Z hľadiska potenciálnych rímskoprávnych východísk tohto inštitútu mož-
no spomenúť zaujímavú polemiku v odbornej literatúre týkajúcu sa Graciá-
nových skutočných znalostí rímskeho práva. Niektorí autori totiž zastáva-
jú názor, že odkazy na rímske právo sa do Dekrétu v skutočnosti dostali až 
vďaka jeho neskorším komentátorom. Napriek týmto záverom je však dosta-
točne preukázané, že samotný Gracián sa v rímskom práve skutočne vyznal, 
o čom svedčia najmä jeho dicta.791 Historické záznamy navyše dokazujú už 

a prvej polovici 13. storočia využili toto pravidlo v maximálnom možnom rozsahu. Známa 
Glossa ordinaria, ktorá bola na súdoch citovaná spoločne s Dekrétom ako prameň práva, 
interpretovala predmetné kauzy takto: „Rozdiel medzi touto quaestio (2 kauzy II) a quaes-
tio 1 kauzy III je taký, že v tomto prípade je reštitúcia požadovaná prostriedkami exceptio 
(ide o afirmatívnu obranu proti trestnému obvineniu), kým v druhom prípade prostred-
níctvom žaloby (ide o nezávislú kauzu žaloby)“. Glosa Johannesa Faventina († po r. 1170) 
uvádzala: „Causa III, quaestio 1: Všimni si, že čo bolo povedané o biskupovi zbavenom 
držby, je všeobecne chápané rozširujúco vo vzťahu ku všetkým duchovným“. A Huguccio 
(† 1210) napísal: „Causa III, quaestio 1, canon 3: Ak ktokoľvek bol zbavený vecí násilím, 
alebo hrozbami, alebo podvodom jeho odporcami, alebo ľsťou, musí mu byť všetko vrá-
tené“. Porov. RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico-giuridico, s. 291–293 a BERMAN, 
H. J.: Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, s. 241.

 789 Porov. LANDFESTER, Manfred – CANCIK, Hubert – SCHNEIDER, Helmuth (eds.): Bril-
l‘s New Pauly. Classical Tradition. Volume IV. Leiden – Boston: Brill, 2009, s. 716.

 790 Porov. WESENBERG, Gerhard – WESENER, Gunter: Neuere deutsche Privatrechtsges-
chichte im Rahmen der europäischen Rechtsentwicklung, s. 18.

 791 Zrejme to však boli naozaj až prví komentátori Dekrétu, ktorí rozšírili asimiláciu civilného 
rímskeho práva do práva kánonického, spájajúc tak právne tradície starovekých cisárov 
s tradíciou kánonistickou, dávajúc obe do služby pápežstva a intelektuálneho sveta vrchol-
ného a neskorého stredoveku. Porov. SOMERVILLE, R. – BRASINGTON, B. C.: Prefaces 
to Canon Law Books in Latin Christianity, s. 173. Podľa amerického právneho historika 
Jamesa Arthura Brundageho tak napríklad Gracián síce zahrnul viaceré rímskoprávne 
odkazy do pôvodnej verzie Dekrétu, avšak asi 150 kánonov sa do diela dostalo až postu-
pom času vďaka anonymným interpolátorom. Porov. BRUNDAGE, J. A.: Medieval Canon 
Law, s. 59. Bližšie k tejto problematike pozri VETULANI, Adam: Z badań nad prawem 
rzymskiem w dekrecie Gracjana. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1935. 
Akceptovaný je tiež názor, že Gracián čerpal väčšinu rímskoprávnych ustanovení najmä zo 
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spomenutú skutočnosť, že Gracián pôsobil ako profesor disciplinárnej teo-
lógie a magister teológie na Bolonskej univerzite,792 ktorá sa mala v polovi-
ci 12. storočia stať prvým európskym centrom právnických štúdií a týmto 
statusom disponovať po niekoľko ďalších storočí. Podľa výskumov histori-
ka Andersa Winrotha, ktorý objavil medzi starými rukopismi snáď pôvodnú 
verziu Dekrétu, ktorá je takmer o polovicu tenšia oproti neskoršiemu ustá-
lenému (vulgátnemu) textu,793 boli ale viaceré Graciánove dicta pozmenené 
práve v miestach používajúcich romanistické konštrukcie, nahradením poj-
mov staršieho vulgárneho (respektíve poklasického) rímskeho práva pojma-
mi práva justiniánskeho.794 

Príkladom, na ktorom je možné tieto skutočnosti demonštrovať sú aj usta-
novenia súvisiace s canon Redintegranda (c 3 C III qu 1), pri ktorom Gracián 
v dvoch svojich dicta odkazuje na normy rímskeho práva prebrané zo Pseu-
do-izidoriánskych dekretálií, v koncepciách vulgárneho a predjustiniánske-
ho rímskeho práva. Všetko naznačuje, že už v skorej druhej redakcii Dekrétu 
došlo k nahradeniu ich pôvodného znenia v duchu, v tom čase opätovne na 
Západe známeho a na Bolonskej univerzite (Universitas Bononiensis) vyučo-
vaného, justiniánskeho rímskeho práva. Glosátori Dekrétu, vyškolení v dok-
trínach justiniánskeho korpusu, považovali zrejme za vhodnejšie zameniť pô-
vodné znenia z dôvodu ich lepšej aplikácie v praxi.795 Vo vulgárnom rímskom 

starších kánonickoprávnych zbierok. Máme na mysli predovšetkým kompilácie Collectio 
sancti Anselmi iunioris episcopi Lucensis od Anselma z Luccy († 1086), Panormia a Collectio 
tripartita (obe od Iva zo Chartres, † 1115), Polycarpus od Gregora z Grisogono († 1113) 
a Liber de misericordia et iustitia od Algera z Lutychu († 1131). Porov. HARTMANN, W. – 
PENNINGTON K. (eds.): The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-
1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX. History of Medieval Canon Law, 
s. 33–35.

 792 Porov. RITTNER, E.: Církevní právo katolické, s. 36.
 793 Ten sa mal podľa všetkého objaviť až približne o jednu dekádu neskôr po zostavení prvej 

verzie. Porov. BRUNDAGE, J. A.: The Medieval Origins of the Legal Profession: Canonists, 
Civilians, and Courts, s. 100.

 794 Bližšie k tejto problematike pozri WINROTH, A.: The Making of Gratian’s Decretum, 
s. 150–151. Zaujímavosťou zostáva, že v roku 1999 oznámil iný vedec, Carlos Larrainzar, 
že našiel ďalšiu, dokonca ešte kratšiu verziu Dekrétu v Opátstve St. Gallen vo Švajčiarsku, 
ktorú obdobne označil za prvý náčrt Dekrétu. Iní bádatelia, vrátane Winrotha ale zastávajú 
názor, že v tomto prípade ide len o skrátenú verziu vulgátneho textu, než o jeho pôvod-
nú verziu. Samotný text je k dispozícii na stránke http://www.cesg.unifr.ch/de/index.htm. 
Bližšie k tejto zaujímavej polemike pozri BRUNDAGE, J. A.: The Medieval Origins of the 
Legal Profession: Canonists, Civilians, and Courts, s. 101.

 795 Pôvodne znelo Graciánovo dictum zrejme takto: Sed notandum est quod restitutio alia fit 
per presentiam iudicis, veluti cum dicitur a iudice: „Censeo et in integrum restituendum“, 
qua restitutione animo tantum, non corpore possessio recipitur. Alia fit per executorem iudi-
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práve sa totiž reálne strácal rozdiel medzi vlastníckym právom a držbou a re-
levantná právna terminológia sa stávala vágnou.796 Justiniánske právo však 
vychádzalo predovšetkým z klasických doktrín týkajúcich sa oboch právnych 
inštitútov.797 Môžeme teda konštatovať, že Gracián sa na jednej strane v rím-
skom práve vyznal, avšak na strane druhej pracoval takmer výlučne s nor-
mami vulgárnej periódy. Navyše by sme mohli v týchto súvislostiach záro-
veň pripustiť, že justiniánske právo nebolo v čase zostavovania Graciánovho 
dekrétu (okolo roku 1140) v Európe až tak všeobecne známe a akceptované, 
ako sa v historickoprávnej literatúre predpokladá. Na základe analýz je teda 
celkom zrejmé, že kým pôvodné Graciánovo dictum terminologicky refl ekto-
valo vulgárnu periódu vývoja rímskeho práva, novokonštruované (respektí-
ve upravené) dictum používalo v tom čase vedou akceptovanú terminológiu 
práva justiniánskeho.798

cis quando restitutus corporalem recipit possessionem. Queritur ergo que harum concedatur 
expoliatis, an illa tantum, que fit per sententiam iudicis, an illa etiam que fit per executorem 
sententie, qua expoliatis presentialiter omnia reciduntur. Hec ultima expoliatis prestanda est. 
Vo všeobecne uznávanej Friedbergovej redakcii zase takto: Sed notandum est, quod restitu-
tionis sententia sola non sufficit, nisi presentialiter omnia iudicis offitio restituantur, ut eiec-
tus uel expoliatus etiam naturalem possessionem recipiat, siue animo suo et corpore alieno, 
ueluti per procuratorem, siue animo et corpore suo. Cuncta quoque, que sibi ablata fuerant 
quacumque conditione, in eodem loco, unde surrepta fuerant, sunt reuocanda. Bližšie k tejto 
problematike pozri WINROTH, A.: The Making of Gratian’s Decretum, s. 151.

 796 Porov. WESSELS, J. W.: History of the Roman-Dutch Law, s. 480–481. Už poklasické právo 
napokon nepovažovalo držbu výlučne za res facti, ako to bolo v období klasickom, ale začí-
nala byť stále viac vnímaná ako právo k veci. To bol prirodzený dôsledok miešania pojmov 
„držba“ a „vlastníctvo“, i keď treba otvorene povedať, že k úplnému zliatiu týchto inštitútov 
nikdy nedošlo. I napriek vulgarizácii práva a priblíženiu týchto pojmov, tak boli v poklasic-
kom období popri vlastníckych žalobách uplatňované aj držobné interdikty, a vyskytovali 
sa teda i osobité posesórne spory s cieľom ochrániť rušenú držbu. Porov. BLAHO, P.: Držba 
v predsocialistickom a socialistickom práve. Rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie 
v súčasnosti, s. 80 a 82.

 797 Bližšie k tejto problematike pozri napríklad KASER, Max – KNÜTEL, Rolf: Römisches 
Privatrecht. Juristische Kurz-Lehrbücher. 17. Auflage. München: Verlag C. H. Beck, 2003, 
s. 128 a REBRO, K. – BLAHO, P.: Rímske právo, s. 247.

 798 Stačí porovnať použitie termínov ako animo, corpore či naturalis vo vzťahu k držbe oproti 
pôvodnej verzii. Napríklad originálna myšlienka Graciánovho dictum, že osoba by mohla 
nadobudnúť držbu animo súdnym rozsudkom, a ten by nebol súčasne aj vykonaný, by 
v kontexte justiniánskeho práva jednoducho nedávala zmysel. Porov. Paul. D. 41.2.3.3 
(... solo animo non posse nos adquirere possessionem, si non antecedat naturalis possessio) 
a Paul. D. 41.2.3.6 (... amitti et animo solo potest, quamvis adquiri non potest). Je teda vyso-
ko pravdepodobné, že glosátori, ktorí sa vyznali v justiniánskom práve, a pripravili neskor-
šiu verziu Dekrétu, boli natoľko znepokojení pôvodným znením spomínaného dicta, že ho 
radšej preformulovali. Jeho pôvodná terminológia sa stáva zrozumiteľnou, ak vezmeme 
do úvahy relevantné texty rímskeho vulgárneho práva, v tomto prípade najmä interpreta-



218

X. kapitola  Remedia spolii v novom českom občianskom zákonníku

10.4  Actio spolii ako súčasť ius commune
Požiadavky na obnovenie držby duchovného po tom, čo jej bol zbavený ne-
zákonným spôsobom zostávali aktuálnymi aj počas obdobia 12. až 18. storo-
čia. Ako sme už uviedli v predchádzajúcej kapitole, odkazy na tieto postuláty 
sa v kánonickom práve kontinuálne objavovali už od čias pôsobenia pseudo-
-izidorskej dielne a spočiatku sa premietli najmä do predgraciánskych zbie-
rok. Tie poväčšine vychádzali zo Pseudo-Izidorových premís a zdôrazňovali 
nevyhnutnosť akceptovania uvedených zásad nielen cirkevnými, ale i svet-
skými autoritami.799 Z pohľadu univerzálneho práva boli tieto princípy vy-
zdvihnuté napríklad kánonmi Prvého lateránskeho koncilu (Concilium Late-
ranense primum, r. 1123), ktorý v kánone 20 trestal sankciou exkomunikácie 
všetkých, ktorí zaútočili na kostoly alebo kláštory alebo ich vylúpili. Kánon 22 
zase zdôraznil zásadu nescudziteľnosti cirkevného majetku a kánon 5 zákaz 
konfi škovania majetku zosnulých klerikov (ius spolii).800 Čo sa týka bližšie-
ho koncepčného i procesnoaplikačného vymedzenia oboch kánonickopráv-
nych inštitútov, najdôležitejšiu úlohu v tomto ohľade zohrali pápeži, a to naj-

tio výňatku z Pauli Sententiae, ktoré sa nachádza v zákonníku Lex Romana Visigothorum 
z roku 506. Porov. Interpretatio ad Pauli Sententias 5,2,1: Aliqua sunt, quae animo et cor-
pore possidemus, aliqua, quae tantum animo. Animo et corpore ea possidemus, quae in prae-
senti tenere videmur vel utimur; animo vero ea possidemus, quae in longinquo posita sunt et 
in nostro iure consistunt et ea proprietati nostrae possumus vindicare. Porov. WINROTH, 
Anders: The Making of Gratian’s Decretum, s. 149–151. Bližšie k tejto problematike pozri 
tiež WESSELS, J. W.: History of the Roman-Dutch Law, s. 480–481; HARTMANN, W. – 
PENNINGTON K. (eds.): The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-
1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX. History of Medieval Canon Law, 
s. 33; RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico-giuridico, s. 123 a 249–250; BERMAN, H. 
J.: Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, s. 455 a REBRO, K. – 
BLAHO, P.: Rímske právo, s. 231–233 a 240–241.

 799 Z uvedenej kategórie by sme mohli spomenúť najmä ustanovenia týchto súkromných 
kompilácií: Zbierka Reginona z Prümu (2,116), Burchardov dekrét (9,52), Collectio Ansel-
mo dedicata (7,35), Polycarpus (6,4) a Dekrét Iva zo Chartres (16,310 a 324). Nešlo však 
len o zbierky kánonického práva, keďže viaceré ustanovenia týkajúce sa držby a ochra-
ny oprávneného držiteľa pred použitím násilia obsahovali aj ranostredoveké zbierky se-
kulárneho práva, a to najmä už spomenutá Lex Romana Visigothorum (8,1,2). Obdobné 
normy možno nájsť i v Teodoziánskom kódexe (Codex Theodosianus, r. 438, 9,10), ostro-
gótskom Teodorichovom edikte (Edictum Theodorici, okolo r. 500, 10,75–76), Rímskom 
burgundskom zákonníku (Lex Romana Burgundionum, okolo r. 516, 8,1n) a lombarských 
Liutprandových zákonoch (Edicta Liutprandi, 713-735, c. 148,6). Bližšie k tejto problema-
tike pozri RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico–giuridico, s. 125n, 135–136 a 144.

 800 Bližšie k tejto problematike pozri napríklad HARTMANN, W. – PENNINGTON K. (eds.): 
The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the 
Decretals of Pope Gregory IX. History of Medieval Canon Law, s. 325–326 a 330.
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mä prostredníctvom svojich dekretálií a neskôr i úradných zbierok. Práve oni 
totiž nielenže cieľavedome presadzovali postuláty ochrany cirkevného ma-
jetku i majetku duchovných, ale zároveň bližšie špecifi kovali spôsoby apliká-
cie oboch inštitútov na konkrétne kauzy. Z hľadiska pograciánskych zbierok 
možno viaceré odkazy na remedia spolii nájsť vo všetkých Piatich starobylých 
kompiláciách (Quinque compilationes antiquae), ktorých normy upravujúce 
danú problematiku sa v každej z nich nachádzajú pod titulom De restitutio-
ne spoliatorum. Najdôležitejšie predpisy týchto kompilácií týkajúce sa spoliá-
cie boli potom prebrané i do ofi ciálnych kánonickoprávnych zbierok (najmä 
 Liber extra a Liber sextus).801 

Predovšetkým prostredníctvom predtým uvedených zbierok, najmä však 
Graciánovho dekrétu, sa inštitúty exceptio spolii a actio spolii postupne dostá-
vali do širokého používania nielen na cirkevných, ale i svetských súdoch.802 
Zaujímavým spôsobom sa vyvíjal najmä druhý z nich, ktorý vychádzal z usta-
novení Graciánovho dekrétu, a bol označovaný tiež ako condictio ex canone 
Redintegranda. Postupom času sa vo vede i praxi vykryštalizoval v samostat-
nú žalobu, nazývanú spočiatku ako actio redintegranda, neskôr actio spolii, 
uplatňovanú na cirkevných súdoch od čias poslednej štvrtiny 12. storočia, 
viac či menej v rozsahu jej vymedzenia Graciánom.803 Táto žaloba však začala 
byť veľmi skoro priznávaná aj laikom a doktrína všeobecného práva napokon 
zašla ešte ďalej.804 K dispozícii bola nakoniec každému, kto stratil držbu bez 
svojej vôle, hoci i nenásilným činom tretej osoby (vrátane spoliácie podvo-
dom).805 Každý, kto disponoval držbou k určitej veci (dokonca aj osoba v ne-

 801 Uvedené kompilácie pritom nepreberajú v predmetných ustanoveniach normy Pseudo-
-Izidora, ale poväčšine odkazujú na autentické dekretálie už viackrát spomenutého pápeža 
Alexandra III. Porov. c 1 Comp. I. De restitutione spoliatorum 2,9 a c 1 Comp. II. De resti-
tutione spoliatorum 2,7.

 802 Porov. MACKELDEY, Ferdinand: Modern Civil Law. (Edited by KAUFMANN, Philip, 
 Ignatius): New York, 1845, s. 261.

 803 Starší francúzski historici napríklad uvádzajú, že prvý raz sa táto žaloba proti bezprávne-
mu odňatiu držby vychádzajúca z Graciánovho dekrétu objavuje okolo roku 1180 v diele 
Summa canonum, spísaným neskorším cremonským biskupom Sicardom (1185–1215), 
pod už spomínaným názvom condictio ex canone Redintegranda. Porov. RUFFINI, F.: L’ ac-
tio spolii – studio storico-giuridico, s. 329 a MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier: Anglo-Ameri-
can Law and Canon Law. Canonical Roots of the Common Law Tradition. Berlin: Duncker 
& Humblot, 1998, s. 177.

 804 Porov. CATERINA, Raffaele: Concepts and remedies in the law of possession. In The Edin-
burgh Law Review. No. 8 (2004), s. 267–272. (Dostupné na http://www.jus.unitn.it/cardo-
zo/review/2005/Caterina1.pdf).

 805 Porov. ROLLO-KOSTER, J.: Raiding Saint Peter. Empty Sees, Violence, and the Initiation of 
the Great Western Schism (1378), s. 127–128.
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zákonnej držbe),806 tak mohol žalovať jej súčasného držiteľa a žiadať obno-
venie svojej pôvodnej držby. Proti všetkým základným zásadám procesného 
práva bola žalovanému navyše uložená povinnosť dokázať, že vec nadobudol 
riadnym spôsobom,807 kým žalobcovi stačilo preukázanie predchádzajúcej 
držby.808 Čo sa týka pôvodnej držby, ktorá mala byť obnovená, z hľadiska rím-
skeho práva išlo o rímsku possessio i detentio. Táto žaloba tak patrila naprí-
klad aj nájomníkovi, árendátorovi, či komodatárovi.809 Z pohľadu predme-
tu mohla byť použitá na vymáhanie vecí hnuteľných i nehnuteľných, v praxi 
však poskytovala ochranu aj držbe práv, napríklad držbe služobností.810 Ak 
by sme porovnali túto žalobu s rímskym interdiktom unde vi, výhoda prvého 
rekuperačného prostriedku navyše spočívala v akceptovaní premlčacej lehoty 
tridsia tich rokov.811 

Z hľadiska ďalšej právnej úpravy spoliačnej žaloby, už na ekumenickom 
Štvrtom lateránskom koncile (Concilium Lateranense quartum, r. 1215) bolo 
kánonom Saepe contingit (c 18 X de restitutione spoliatorum 2,13) výslov-
ne uznané, že osoba zbavená držby disponuje proti každému nedobromyseľ-

 806 Ak by sme vzali príklad extrémnej kauzy, ak A násilím zbavil držby B, a potom odvetne 
B násilne zbavil držby A, A bol oprávnený k vzneseniu žaloby na základe ktorej mu mala 
byť obnovená držba. Porov. BERMAN, H. J.: Law and Revolution. The Formation of the 
Western Legal Tradition, s. 241.

 807 Porov. VANČURA, Josef: Úvod do studia soukromého práva římského, s. 173.
 808 Porov. GODFREY, Andrew Mark: Civil Justice in Renaissance Scotland. The Origins of 

a Central Court. Medieval Law and its Practice. Leiden: Brill, 2009, s. 241.
 809 Porov. GORDLEY, James – MATTEI, Ugo: Protecting Possession. In The American Jour-

nal of Comparative Law. No. 44 (1996), s. 307–308. Popredný slovenský romanista Peter 
Blaho z toho dôvodu zovšeobecňuje náhľad na právne systémy dotknuté týmito inštitútmi 
konštatovaním: „Preto je možné z tohto hľadiska rímske právo hodnotiť ako právo aristo-
kratickej povahy, kánonické a všeobecné právo ako právo demokratickej povahy“. BLAHO, 
Peter: Držba v predsocialistickom a socialistickom práve. Rímskoprávna náuka o držbe a jej 
vyústenie v súčasnosti, s. 122.

 810 Porov. BLAHO, P.: Držba v predsocialistickom a socialistickom práve. Rímskoprávna náuka 
o držbe a jej vyústenie v súčasnosti, s. 122–123. Na tomto mieste treba spomenúť, že ako 
predmet prichádzali z hľadiska predstaviteľov cirkevnej moci do úvahy napríklad cirkevné 
a svetské vrchnostenské práva nad obcami, kláštormi a kostolmi, cirkevné úrady a pocty, 
ako aj s tým spojené benefíciá a dôchodky, práva na obsadzovanie úradov, regálie, reálne 
bremená (najmä cirkevné desiatky) a dokonca i vzájomné práva manželov, na čo pouká-
žeme neskôr. Držobná ochrana pritom nebola v teórii a praxi priznávaná len pri násilnom 
rušení. Pri reálnych bremenách a desiatku napríklad stačilo už odopretie dovtedy riadne 
a pravidelne poskytovaného plnenia. Porov. RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico-giu-
ridico, s. 362–363, 369–371 a 409.

 811 Porov. WESENBERG, G. – WESENER, G.: Neuere deutsche Privatrechtsgeschichte im Rah-
men der europäischen Rechtsentwicklung, s. 18.
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nému držiteľovi nárokom na jej obnovenie prostredníctvom žaloby.812 Čo sa 
týka pápežského zákonodarstva, jeden z neskorších kánonov zbierky Liber 
extra smeruje skôr k popretiu jej existencie,813 kým iné priamo či nepriamo 
bližšie vymedzujú šírku jej uplatňovania. Podľa týchto noriem ju bolo možné 
použiť dokonca aj proti dedičom a každému inému tretiemu držiteľovi spoli-
ovanej veci (odňatej nezákonným spôsobom) za predpokladu, že neskorší dr-
žiteľ vedel o spoliu svojho predchodcu (c 2,7,15 X de restitutione spoliatorum 
2,13).814 Na základe uvedeného je zrejmé, že z pohľadu účinkov mal spôsob 

 812 Porov. RUFFINI, F.: L’ actio spolii – studio storico-giuridico, s. 337.
 813 Porov. LANGE, H. – KRIECHBAUM, M.: Römisches Recht im Mittelalter, s. 921.
 814 Porov. MACKELDEY, F. – KAUFMANN, P. I.: Modern Civil Law, s. 261. Práve na uvede-

nom mieste zbierky Liber extra sú citované viaceré dekretálie pápeža Alexandra III., teda už 
spomínaného zákonodarcu, ktorému sa podarilo na Treťom lateránskom koncile (r. 1179) 
úspešne presadiť patronátne právo. S ohľadom na vtedajšiu situáciu zároveň bližšie kon-
štituoval široké možnosti ochrany držiteľov hnuteľných či nehnuteľných vecí voči akým-
koľvek zásahom zo strany iných osôb. O aktuálnosti riešenia tejto problematiky vo vzťahu 
k vtedajšiemu Anglicku hovorí napríklad skutočnosť, že z devätnástich kapitol citovanej 
časti zbierky bolo osem adresovaných práve na Britské ostrovy. Porov. GRAY, J. W.: The Ius 
Praesentandi in England from the Constitutions of Clarendon to Bracton. In The English 
Historical Review. No. 265 (1952), s. 485. V tejto súvislosti možno uviesť, že z 1055 dekretá-
lií zachytených v dekretálnych zbierkach za obdobie pontifikátov Eugena III. (1145–1153) 
do Celestína II. (Caelestinus, 1191–1198) bolo adresovaných do Anglicka 434, kým ďalších 
75 bolo adresovaných príjemcom so sídlami v kontinentálnych krajinách anglického kráľa. 
Spolu teda išlo o 509 dekretálií. Tento počet bol pritom ovplyvňovaný najmä pretrvávajú-
cimi disciplinárnymi defektmi v anglickej partikulárnej cirkvi, ktoré sa prejavovali naprí-
klad v pôsobení ženatých kňazov. Na ilustráciu, ďalšími z hľadiska množstva v uvedených 
zbierkach sú italské dekretálie s počtom 199 a potom francúzske v počte 133. Naproti tomu 
počet adresátov pochádzajúcich z Nemecka je len 13. Toto bezvýznamné číslo do značné-
ho rozsahu reflektuje predovšetkým zlé pápežsko-cisárske vzťahy a schizmu z rokov 1159 
až 1177, keď cisár Fridrich I. Barbarossa (Fridericus, 1152/1155–1190) postupne podporil 
proti Alexandrovi III. troch protipápežov. Porov. HARTMANN, W. – PENNINGTON K. 
(eds.): The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian 
to the Decretals of Pope Gregory IX. History of Medieval Canon Law, s. 249–250 a PEN-
NINGTON, K. – SOMERVILLE, R. (eds.): Law, Church, and Society, s. 195. Dôležitú úlo-
hu pri formovaní spoliačnej žaloby zohral i pápež a ďalší vynikajúci právnik Inocent III. 
(1198–1216), na ktorého dekretáliu z roku 1215 rovnako zbierka Liber extra odkazuje 
(c 12–18 X de restitutione spoliatorum 2,13). Jeho nariadenie smerovalo predovšetkým 
k rýchlemu obnoveniu držby násilím vypudeného držiteľa, ako aj ktorejkoľvek inej osoby, 
ktorá bola touto skutočnosťou dotknutá. Porov. WEBER, Max: Economy and Society. New 
York: Bedminster Press Incorporated, 1968, s. 838. Zaujímavosťou zostáva, že niektoré ne-
skoršie interpretácie si dovolili zájsť pokiaľ ide o možnosti použitia tohto prostriedku voči 
tretím osobám ešte ďalej, odvolávajúc sa na existujúcu medzeru v možnostiach držobnej 
ochrany. Svedčí o tom napríklad zbierka Liber Augustalis z roku 1231 cisára Fridricha II. 
(1212/1220–1250), ktorá rozšírila možnosti domáhania sa držobnej ochrany proti tretím 



222

X. kapitola  Remedia spolii v novom českom občianskom zákonníku

držobnej ochrany prostredníctvom actio spolii v rímskoprávnom ponímaní 
v skutočnosti oveľa bližšie k ochrane vlastníckeho práva než samotnej drž-
by. Môžeme preto konštatovať, že v tomto prípade akoby dochádzalo k pri-
podobňovaniu a miešaniu inštitútu držby s vlastníckym právom, čo sa stáva 
celkom zrejmým najmä bližšou analýzou spôsobu a prostriedkov ich ochrany. 
Ak by sme sa zamysleli nad otázkou, prečo vlastne veda i vtedajšia prax ako-
by hľadala v Graciánovom dekréte inštitút, ktorý by bolo možné v praxi apli-
kovať ako žalobu, opätovne by sme našli odpoveď v rozvíjajúcej sa vede rím-
skeho justiniánskeho práva 12. storočia. Kým totiž rímske vulgárne právo, na 
ktoré viackrát Dekrét odkazoval, chránilo oprávnenú držbu interdiktnou for-
mou podľa starších vzorov klasického práva, v justiniánskom korpuse bola za 
týmto účelom skonštruovaná osobitná žaloba.815 

Práve snaha o zavedenie myšlienok vychádzajúcich zo všeobecne akcepto-
vanej justiniánskej kodifi kácie, považovanej v tom čase za čosi nespochybni-
teľné (ratio scripta), tak osvetľuje aj dôvody skonštruovania tejto žaloby a jej 
uplatňovania v praxi. Pravdepodobne práve preto učenci školení v justinián-
skom práve, ktorí sledovali obdobné záujmy ako Gracián, hľadali v jeho diele 
prostriedok žalobnej ochrany, k čomu im napokon napomohlo Graciánovo 
široké interpretačné ponímanie inštitútu exceptio spolii. Ani v tomto prípa-
de však opätovne nesmieme zabúdať na praktickosť tohto prostriedku, a to 
nielen vo vzťahu k duchovným, k ochrane ktorých prioritne smeroval, ale 
v konečnom dôsledku i všetkých účastníkov vtedajších široko sa rozvíjajú-
cich spoločenských (najmä obchodných) vzťahov. Cesta pre akceptáciu tohto 
inštitútu praxou bola navyše všeobecne uľahčovaná rozvojom stredovekých 
univerzít vyučujúcich „učené práva“, jednotou stredovekého ľudstva vo viere 
a predovšetkým silným postavením Katolíckej cirkvi vo vtedajšej spoločnos-
ti,816 s čím súviselo tiež už spomínané zásadné akceptovanie širokých opráv-
není cirkevných súdov, rozhodujúcich často aj kauzy rýdzo civilného charak-

osobám aj na prípad, ak im bola neznáma skutočnosť spoliácie ich predchodcu. Porov. 
LANGE, H. – KRIECHBAUM, M.: Römisches Recht im Mittelalter, s. 923.

 815 Ako sme už naznačili, v neskoršom právnom vývoji držobných koncepcií možno v rím-
skom práve pozorovať, najmä v práve poklasickom a justiniánskom, zreteľné tendencie 
odklonu od faktického chápania držby. V justiniánskom práve sa začala držba chápať ako 
ius, teda ako právo vlastného druhu. V celom rade pramenných miest v Digestach a Kó-
dexe tak nachádzame výraz ius possessionis. Porov. BLAHO, P.: Držba v predsocialistickom 
a socialistickom práve. Rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie v súčasnosti, s. 16.

 816 Komplexný objektívny (avšak miestami až príliš zovšeobecňujúci) pohľad na túto prob-
lematiku možno nájsť v diele WOODS, Thomas E.: Jak katolická církev budovala západní 
civilizaci. Praha: Res Claritatis, 2008 (český preklad); WOODS, Thomas E.: Ako Katolícka 
cirkev budovala západnú civilizáciu. Bratislava: Redemptoristi, 2010 (slovenský preklad).
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teru. Pre ďalší rozvoj kánonického, ale i svetského procesného práva navyše 
zohrával dôležitú úlohu už spomínaný rímsko-kánonický proces, ktorý vý-
razným spôsobom napomohol k presadeniu oboch držobných prostriedkov 
v stredovekej právnej praxi.817 Práve cirkevné súdnictvo a cirkevná sprá-
va v podstate tvorili akýsi most, po ktorom prenikala znalosť rímskeho prá-
va, spolu s právom kánonickým, pohodlne tam, kde pre to zatiaľ ešte neboli 
priaznivé podmienky.818 

10.5  Remedia spolii a české občianske právo
Ako sme už naznačili, remedia spolii, teda inštitúty spoliačnej námietky (ex-
ceptio spolii) a spoliačnej žaloby (actio spolii), boli súčasťou právnych po-
riadkov jednotlivých štátov prakticky až do moderného obdobia. Aj keď sa 
v neskorších historických obdobiach pôvodný účel držobnej ochrany čas-
to zvrhával v pravý opak a voči týmto držobným prostriedkom sa zdvihol 
rozhodný odpor, kánonickoprávnu dominanciu v tejto oblasti práva možno 
ilustrovať nielen na príklade starších, ale tiež platných kódexov, pričom jed-

 817 Rímsko-kánonický proces v tejto dobe neovplyvňoval jedine svetské procesné právo, ale 
svoj vplyv mal taktiež na vedu rímskeho práva, čo sa prejavilo aj v koncepcii ochrany drž-
by, ktorá bola v stredovekých rímskoprávnych školách prispôsobená práve remedia spolii 
kánonického práva. V tomto prípade tak na pôvodných rímskych základoch (ochrana drž-
by pred rušením na podklade interdictum uti possidetis) boli vytvorené pravidlá držobné-
ho procesu, tzv. possessorium ordinarium, ktorému ešte ako ďalší ochranný prostriedok 
predchádzalo konanie nazývané ako possessorium summarium (neskôr summarissimum), 
ktorým sudca chránil poslednú nerušenú držbu v rámci sporu o vlastníctvo alebo držbu 
vôbec. Najväčší vplyv kánonického práva na stredoveké rímskoprávne školy však zazna-
menávame na oblasť obligačného práva a zmluvných záväzkov. Zaujímavosťou taktiež zo-
stáva, že tieto školy, ovplyvnené závermi teológov a kánonistov, sa obdobne prikláňali na-
príklad i k presadeniu požiadavky spravodlivej ceny (pretium iustum) pri kúpnej zmluve. 
Porov. URFUS, Valentin: Historické základy novodobého práva súkromného. Praha: C. H. 
Beck, 2001, s. 22, 39–42, a 45; BERMAN, H. J.: Law and Revolution. The Formation of the 
Western Legal Tradition, s. 204 a 247 a HOBZA, Antonín – TUREČEK, Josef: Úvod do 
církevního práva. Praha: Všehrd, 1936, s. 152.

 818 URFUS, Valentin: Historické základy novodobého práva súkromného, s. 24. Duchovní vy-
znajúci sa v kánonickom a rímskom práve totiž nepôsobili len na cirkevných súdoch, ale 
viacerí z nich sa stávali, ako osoby považované za vysoké morálne autority, i sudcami svet-
ských súdov (napríklad spomínaná curia regis v stredovekom Anglicku). Aj z toho dôvodu 
možno konštatovať, že právne systémy európskych štátov, absolútne nevynímajúc ani ang-
lický common law, vďačia rímskemu a kánonickému právu skutočne za veľa. Porov. TUR-
NER, R. V.: Roman Law in England before the Time of Bracton. In The Journal of British 
Studies. No. 1 (1975), s. 18–19 a BERMAN, H. J.: Law and Revolution. The Formation of the 
Western Legal Tradition, s. 18 a 274.
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ným z nich je aj nový český občiansky zákonník.819 V ňom je držba upravená 
v ustanoveniach §§ 987 až 1010 a systematicky je zaradená k absolútnym ma-
jetkovým právam, špecifi cky k právam vecným. V porovnaní s predchádza-
júcou právnou úpravou v občianskom zákonníku z roku 1964 je zrejmé, že 
platná normatíva je oveľa rozsiahlejšia a prepracovanejšia.820 Pokiaľ ide o zá-
kladnú terminológiu, súčasná česká právna veda i prax podmieňuje uzna-
nie držby faktickým ovládaním práva k veci, za súčasnej existencie úmyslu 
ovládať ho výlučne pre seba ako svoje vlastné s tým, že vôľa držiteľa musí byť 
prejavená navonok.821 Ak chýba aspoň jeden z uvedených znakov, nemožno 
hovoriť o držbe.822 Celková koncepcia poňatia držby je pritom koncipovaná 
v duchu osnovy návrhu občianskeho zákonníka z roku 1937, čo sa prejavuje 
taktiež v pripustení držby práv.823 Držať je pritom možné vo všeobecnosti kaž-
dé právo, ktoré je prevoditeľné na iného (napríklad právo duševného vlast-
níctva) a zároveň pripúšťa trvalý alebo opakovaný výkon (napríklad nájomné 
právo alebo služobnosť).824 

 819 Porov. VANČURA, J.: Úvod do studia soukromého práva římského, s. 173. Táto skutočnosť 
sa prejavila napríklad počas kodifikácie nemeckého BGB, keď sa pri prípravách prvého 
návrhu zákonníka v nemeckej literatúre objavili hlasy požadujúce odstránenie držobných 
žalôb, ktoré vraj boli v tom čase už historicky prežité. Porov. BLAHO, P.: Držba v predso-
cialistickom a socialistickom práve. Rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie v súčasnosti, 
s. 123 a 167–168.

 820 Súčasných dvadsaťdva paragrafov totiž porovnávame s troma paragrafmi predchádzajúce-
ho občianskeho zákonníka. Porov. §§ 129–131 zákona č. 40/1964 Zb.

 821 Výkon vlastníckeho práva alebo iného práva bez úmyslu mať ho pre seba sa nazýva deten-
ciou. Z toho potom vyplýva, že ak má osoba záujem získať vec pre seba s tým, že ju bude 
vlastniť, stáva sa držiteľom vlastníckeho práva (napríklad na základe kúpnej zmluvy). Po-
kiaľ však získava vec pre tretiu osobu, stáva sa len jej detentorom, pričom držiteľom bude 
ten, v prospech koho bola získaná (napríklad vypožičiavateľ veci). Porov. BĚLOHLÁVEK, 
Alexander J. – ČERNÝ, Filip – JUNGWIRTHOVÁ, Marianna – KLÍMA, Pavel – PROFEL-
DOVÁ, Tereza – ŠROTOVÁ, Eliška: Nový občanský zákoník. Srovnání dosavadní a nové 
občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 306.

 822 Porov. § 987 NOZ. Bližšie k tejto problematike pozri SPÁČIL, Jiří a kol.: Občanský záko-
ník III. Věcná práva (§§ 976–1474). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 69–72.

 823 Porov. § 1002 NOZ.
 824 Porov. § 988 NOZ. Vo všeobecnosti pritom platí, že spôsob nadobudnutia držby vlastníc-

keho alebo iného práva prichádza do úvahy ako bezprostredný (origirnárny) alebo od-
vodený (derivatívny). Bezprostrednú držbu nadobúda držiteľ bez vôle svojho predchod-
cu (napríklad na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci), odvodene na základe vôle 
predchádzajúceho držiteľa (napríklad na základe postúpenia práv a povinností zo zmluvy) 
alebo ujatím sa držby právnym nástupcom predchádzajúceho držiteľa (napríklad na zákla-
de dedičského konania). Zároveň platí, že odvodene sa držba nadobúda v rozsahu, ktorý 
náležal pôvodnému držiteľovi. Niektorí bádatelia v tejto súvislosti zastávajú názor, že ak je 
v novom českom občianskom zákonníku možná len držba toho, kto vykonáva právo pre 
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Pokiaľ ide o prostriedky ochrany držby, do úvahy prichádza v prvom rade 
svojpomoc, ktorá bola predtým upravená v § 5 občianskeho zákonníka, dnes 
v § 1006. Tá umožňuje komukoľvek, kto bol zbavený držby alebo bol vo svojej 
držbe obmedzený, obnoviť svojpomocne pôvodný stav. Použitie svojpomoci 
je však, celkom prirodzene, obmedzené hranicami nutnej obrany, na základe 
ktorých nesmie byť obrana zjavne neprimeraná.825 Druhou možnosťou je po-
danie posesórnych žalôb, ktorými sa držiteľ domáha ochrany držby voči tým, 
ktorí jeho držbu rušia, odnímajú alebo ho z nej vypudzujú, prípadne do nej 
zasahujú iným spôsobom.826 Pokiaľ ide o ochranu pred rušením držby, tá bola 
v českej právnej úprave presunutá z obecných úradov priamo na súdy.827 Súd 
môže potom rušenie držby zakázať a prikázať obnovenie predchádzajúceho 
stavu (restitutio in integrum).828 Vo všeobecnosti pritom platí, že pri použití 
držobných žalôb sa žalobca môže domáhať len obnovenia držby, zdržania sa 
jej rušenia, alebo ďalšieho vypudenia, nie však náhrady škody, ktoré prichá-
dza do úvahy jedine na základe podania samostatnej žaloby.829 Posesórnu ža-
lobu je nutné podať v subjektívnej lehote šiestich týždňov plynúcej odo dňa, 
keď sa držiteľ dozvedel o skutočnostiach, ktoré zakladajú právo na jej poda-
nie, vrátane osoby držbu rušiacej alebo ohrozujúcej. Najneskôr tak môže uro-
biť v objektívnej lehote jedného roka, ktorá plynie od času, keď mohol svoje 
právo uplatniť prvý raz (teda od okamihu rušivého konania). Táto lehota sa 
pritom týka aj rušiteľa, ktorý má možnosť podať v rámci nej námietky proti 

seba, nie je správne rozlišovať medzi držbou veci a držbou práva. Porov. § 990 NOZ. Bližšie 
k tejto problematike pozri Porov. ŠVESTKA, Jiří – DVOŘÁK, Jan – FIALA, Josef – PELI-
KÁNOVÁ, Irena – PELIKÁN, Robert – BÁNYAIOVÁ, Alena a kol.: Občanský zákoník. Ko-
mentář. Svazek III – absolutní majetková práva, § 976–1474 (89/2012 Sb.). Praha: Wolters 
Kluwer, 2014, s. 18.

 825 Porov. § 2905 NOZ. Bližšie k tejto problematike pozri BĚLOHLÁVEK, A. J. – ČERNÝ, F. – 
JUNGWIRTHOVÁ, M. – KLÍMA, P. – PROFELDOVÁ, T. – ŠROTOVÁ, E.: Nový občanský 
zákoník. Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících, 
s. 306.

 826 Je vskutku otázne, či možno v tejto súvislosti hovoriť o osobitnej žalobe na ochranu ruše-
nej držby a žalobe proti vypudeniu z držby, keďže procesný poriadok ich identifikuje ako 
jedinú žalobu. Porov. §§ 176–180 o. s. ř. Vo všeobecnosti však platí, že oba inštitúty možno 
označiť za žaloby represívne, prostredníctvom ktorých žalobca reaguje na rušenie, ktoré 
nastalo. V tomto prípade koná, pretože je v držbe rušený, alebo z nej bol dokonca vypude-
ný. Porov. ŠVESTKA, J. – DVOŘÁK, J. – FIALA, J. – PELIKÁNOVÁ, I. – PELIKÁN, R. – 
BÁNYAIOVÁ, A. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek III – absolutní majetková 
práva, § 976–1474 (89/2012 Sb.), s. 33.

 827 Porov. §§ 12 a 1003 NOZ.
 828 Porov. § 1003 NOZ. Bližšie k tejto problematike pozri SPÁČIL, J. a kol.: Občanský záko-

ník III. Věcná práva (§§ 976–1474). Komentář, s. 113–117.
 829 Porov. § 179 o. s. ř.
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žalobe na ochranu držby pri vypudení z držby. V uvedených prípadoch ide 
o prekluzívne lehoty, po uplynutí ktorých nie je možné prihliadať k žalobám 
ani námietkam.830 

Z uvedeného možno dedukovať, že ak súd v rámci konania o posesórnej 
žalobe nezisťuje oprávnenosť držby, je zrejmé, že ochrany sa môže domáhať aj 
držiteľ neoprávnený, teda držiteľ v držbe vadnej.831 Už toto konštatovanie na-
značuje rímskoprávne koncepčné východiská akceptované aj českým zákono-
darcom, v súlade s ktorými je držba ponímaná ako res facti. Tieto súvislosti sa 
však stávajú relatívnymi pohľadom na ochranu odňatej držby, kde sa používa 
terminológia s rímskym právom nesúvisiaca a popierajúca viaceré tradičné 
závery (najmä už spomenutý pojem držby vlastníckeho práva).832 Zavedenie 
novej normatívy českým zákonodarcom možno pritom všeobecne zdôvodniť 
staršími historickými argumentmi o značnej výhodnosti ochrany držby a jej 
koncipovania osobitne od klasickej ochrany práva vlastníckeho (prostredníc-
tvom reivindikačnej žaloby).833 V prípade použitia držobnej ochrany sa totiž 
nedokazuje vlastnícke právo k veci ale postačuje schopnosť držiteľa preuká-
zať poslednú držbu. Podľa historických vzorov spočíva výhodnosť jej úpravy 
v novom českom občianskom zákonníku taktiež v lehote, v ktorej musí súd 
o podanej žalobe rozhodnúť. Kým totiž pri žalobe na vydanie veci nie sú súdy 
nijakým spôsobom časovo limitované, o posesórnych žalobách musia roz-
hodnúť do pätnástich dní od ich podania (§ 177 o. s. ř.). V tomto prípade sa 
navyše rozhodnutie vynáša len na základe predložených dôkazov, a to aj bez 
nariadenia pojednávania, keďže sa zisťuje len posledná držba a jej prípadné 
rušenie.834 Ak je žaloba uplatnená, žalovaný sa môže brániť s tým, že žalobca 
proti nemu získal nepravú držbu alebo že bol z držby žalobcom neprávom vy-
pudený, prípadne že disponuje právom zasahovať do držby žalobcu.835 

 830 Porov. § 1008 NOZ.
 831 Porov. § 1008 NOZ.
 832 Porov. BĚLOHLÁVEK, A. J. – ČERNÝ, F. – JUNGWIRTHOVÁ, M. – KLÍMA, P. – PRO-

FELDOVÁ, T. – ŠROTOVÁ, E.: Nový občanský zákoník. Srovnání dosavadní a nové občan-
skoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících, s. 311.

 833 Porov. Ulp. D. 41.2.17.1.
 834 Porov. SVOBODA, Karel: Žaloba na ochranu rušené držby. In Bulletin advokacie. Č. 5 

(2013), s. 46–47. Ak ide o zákaz vykonávania či odstraňovania stavby, pojednávanie usta-
novené musí byť, pričom rozhodnúť sa musí do 30 dní. Porov. § 177, ods. 2 o. s. ř.

 835 Porov. napríklad § 1016, ods. 2 NOZ. Okrem uvedených dôvodov môže žalovaný namietať, 
že žalobca v skutočnosti držbou nedisponoval, že k vypudeniu z držby nedošlo, alebo že 
uplynula prekluzívna lehota na podanie žaloby. Žiadne iné námietky však v posesórnom 
spore do úvahy neprichádzajú. Bližšie k tejto problematike pozri ŠVESTKA, J. – DVOŘÁK, 
J. – FIALA, J. – PELIKÁNOVÁ, I. – PELIKÁN, R. – BÁNYAIOVÁ, A. a kol.: Občanský zá-
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Z predchádzajúceho výkladu je zrejmé, že s ohľadom na potenciálne re-
fl exie remedia spolii by mala byť detailnejšiemu skúmaniu podrobená najmä 
ochrana držiteľa proti vypuditeľovi z držby.836 Na mysli máme predovšetkým 
prvý odsek paragrafu 1007 nového českého občianskeho zákonníka, ktorý ob-
sahuje dikciu: „Byl-li držitel z držby vypuzen, může se na vypuditeli domáhat, 
aby se zdržel dalšího vypuzení a obnovil původní stav. Proti žalobě na ochra-
nu držby lze namítnout, že žalobce získal proti žalovanému nepravou držbu 
nebo že ho z držby vypudil“. Odsek 2 potom dopĺňa: „Vypuzení z držby práv 
nastane, když druhá strana odepře plnit, co dosud plnila, když někdo zabrání 
výkonu práva, nebo již nedbá povinnosti zdržet se nějakého konání“. Je teda 
zrejmé, že kým v prípade prvého odseku ide o vypudenie z držby veci hnu-
teľnej alebo nehnuteľnej, odsek dva hovorí, v súlade s historickoprávnou tra-
díciou, o vypudení z držby práv (s výnimkou práva vlastníckeho).837 Aj podľa 
nového občianskeho zákonníka sa má mať pod vypudením z držby vlastníc-
keho práva na zreteli zmocnenie sa držby iného násilím, ľsťou alebo zneuži-
tím výprosy (vi, clam, precario). Ako vypudenie nie je kvalifi kované, ak niekto 
nadobudol držbu alebo detenciu s vôľou doterajšieho držiteľa a odmieta vec 
(hoci aj protiprávne) vrátiť (s výnimkou výprosy). Aj keď uvedené ustanove-
nia sú v najväčšej miere aplikované pri vypudení z držby vlastníckeho práva, 
do úvahy tiež prichádza prípad, keď je z detencie (faktického ovládania) vy-
pudený ten, kto má vec so súhlasom držiteľa.838 

koník. Komentář. Svazek III – absolutní majetková práva, § 976–1474 (89/2012 Sb.), s. 31 
a 34.

 836 Pod pojmom „vypudenie z držby“ sa má pritom na mysli svojmocné a fyzické odňatie de-
tencie veci (v tomto ohľade sa má na mysli jej faktické ovládanie) alebo svojmocné preka-
zenie výkonu držaného práva. Nový český občiansky zákonník sa aj v tomto ohľade inšpi-
roval § 130 spomenutého vládneho návrhu občianskeho zákonníka z roku 1937. V súlade 
s ním malo platiť: „Za vypuzení z držby jest pokládat každé získání držby nepravé, nejde-li 
o rušení. Vypuzení z držby práv uvedených v § 103 nastane, když druhá strana odepře pl-
nit, co dosud plnila, dále když někdo zabrání výkonu práva nebo nedbá již příkazu, zdržet 
se nějakého konání“. Ustanovenie § 103 sa pritom týkalo držby iného než vlastníckého 
práva. Z toho vyplýva, že uvedená norma rozlišovala vypudenie z držby vlastníckeho prá-
va, ku ktorému dochádzalo nadobudnutím nepravej držby (vi, clam, precario), zatiaľ čo 
vypudenie z držby iných práv (teda hlavne iných vecných práv a práv obligačných) nastá-
valo v prípadoch uvedených v druhej vete § 130. Porov. SEDLÁČEK, Jaromír – ROUČEK, 
František: Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 178.

 837 Bližšie k tejto problematike pozri ŠVESTKA, J. – DVOŘÁK, J. – FIALA, J. – PELIKÁNO-
VÁ, I. – PELIKÁN, R. – BÁNYAIOVÁ, A. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek III – 
absolutní majetková práva, § 976–1474 (89/2012 Sb.), s. 35.

 838 Porov. SPÁČIL, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§§ 976–1474). Komentář, 
s. 125.
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Pri použití tejto žaloby je žalobcom držiteľ vlastníckeho práva alebo deten-
tor (ako držiteľ práva) vypudený z držby alebo z detencie veci, respektíve jeho 
dedičia.839 Celkom prirodzene, žalovaným je vypuditeľ, a to bez ohľadu na to, 
či sa držby ujal sám alebo nie, pričom aplikovať ju možno aj voči jeho dedi-
čom.840 Návrh na ochranu proti vypudeniu z držby potom smeruje k navrá-
teniu odňatej držby, prípadne detencie. V prípade, ak by vypuditeľ vec ihneď 
po tom, čo ju získal previedol na tretiu osobu, ktorá by k nej získala oprávne-
nú držbu, aj v tomto prípade sa vypuditeľovi ukladá povinnosť obnoviť pred-
chádzajúci stav.841 Restitutio in integrum spravidla spočíva vo vydaní veci, vo 
vyprataní nehnuteľnosti a jej odovzdaní žalobcovi, alebo v obnovení určitého 
správania (potrebné je teda, v súlade s rímskoprávnou tradíciou, niečo dať, 
konať, strpieť, prípadne sa niečoho zdržať). V týchto súvislostiach je nutné 
opäť pripomenúť, že pre úspešnosť podanej žaloby sa nepreukazuje kvalifi ko-
vaná držba, keďže ochrana ja zaručená aj držbe, ktorá nie je riadna, poctivá či 
pravá. Netreba taktiež zabúdať na skutočnosť, že držba je v súlade s vyvráti-
teľnou právnou domnienkou považovaná v zásade za riadnu, poctivú a pravú, 
a to až do času, kým sa nedokáže opak (v zmysle rímskoprávnej zásady Domi-
nus habetur qui possidet, donec probetur contrarium).842 V tomto konaní sa to-
tiž nevedie spor o existenciu práva, ale o držbu ako faktický stav.843 Žalobcovi, 

 839 Porov. ŠVESTKA, J. – DVOŘÁK, J. – FIALA, J. – PELIKÁNOVÁ, I. – PELIKÁN, R. – BÁ-
NYAIOVÁ, A. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek III – absolutní majetková práva, 
§ 976–1474 (89/2012 Sb.), s. 31.

 840 Porov. KRČMÁŘ, Jan: Právo občanské. Díl II. Práva věcná. Praha: Všehrd, 1930, s. 91.
 841 Porov. SPÁČIL, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§§ 976–1474). Komentář, 

s. 125.
 842 Porov. § 994 NOZ. Riadna je držba, ktorá vznikla na základe platného právneho dôvodu. 

Rímskoprávne reminiscencie sú zrejmé najmä z poňatia pojmu pravej držby, za ktorú je 
kvalifikovaná držba, ktorá nebola získaná vi, clam alebo precario. Ak je potom držba riad-
na, avšak nie je pravá, nemožno ju označiť za oprávnenú. Poctivá držba, ktorá držiteľovi 
zaručuje tie isté práva ako riadnemu držiteľovi, je potom taká, ktorá nevznikla na základe 
platného právneho dôvodu, ale držiteľ sa odôvodnene domnieva, že mu vykonávané právo 
náleží. Celkom prirodzene, držba prestáva byť poctivá okamihom, keď sa držiteľ dozvedel 
o skutočnosti, ktorá musela objektívne vyvolať pochybnosti o tom, že mu vec patrí, ale-
bo že je skutočne subjektom práva, ktoré vykonáva. Porov. §§ 991–993 a 995–1001 NOZ. 
Bližšie k tejto problematike pozri BĚLOHLÁVEK, A. J. – ČERNÝ, F. – JUNGWIRTHOVÁ, 
M. – KLÍMA, P. – PROFELDOVÁ, T. – ŠROTOVÁ, E.: Nový občanský zákoník. Srovnání 
dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících, s. 311.

 843 Porov. SPÁČIL, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§§ 976–1474). Komentář, 
s. 125–126.
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ktorý sa domáha obnovenia pôvodného stavu tak postačuje preukázanie exis-
tencie držby a v tomto prípade aj jej odňatie zo strany žalovaného.844 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že už na prvý pohľad možno v uve-
dených ustanoveniach nájsť viaceré odkazy na kánonickoprávne remedia spo-
lii, respektíve ich historických rímskoprávnych predchodcov vo forme dr-
žobných interdiktov. Oba uvedené odseky pritom refl ektujú predovšetkým 
inštitút actio spolii, pričom exceptio spolii môže zdanlivo evokovať druhá veta 
prvého odseku, ktorá hovorí o možnosti použitia procesnej námietky v prí-
pade, ak žalobca predtým vypudil z držby pôvodného držiteľa (žalovaného). 
Z výkladu v predchádzajúcej kapitole tejto monografi e je však zrejmé, že spo-
liačná námietka bola z hľadiska jej vymedzenia Pseudo-Izidorom použiteľ-
ná v iných prípadoch a obyčajne sa tiež aplikovala v oveľa širšom rozsahu. 
Do úvahy prichádzalo predovšetkým jej použitie nielen v civilnoprávnych, 
ale tiež v trestnoprávnych kauzách, pričom jej aplikácia sa v zásade netýkala 
protinamietnutia žalovaného predtým odňatej držby v držobnom spore ža-
lobcom. Z pohľadu paralel s actio spolii možno pri držobnej ochrane podľa 
§ 1007 nového občianskeho zákonníka osobitne spomenúť, že tá je k dispozí-
cii skutočne každému, kto prišiel o svoju držbu bez svojej vôle, hoci aj nená-
silným činom tretej osoby. Použiť ju pritom môže každý, kto disponuje drž-
bou určitej veci (dokonca aj osoba v nezákonnej držbe), vrátane držby práva, 
a na jej základe žalovať jej súčasného držiteľa a žiadať obnovenie svojej držby. 
Je navyše zrejmé, že jedinou úlohou žalobcu je dokázať, podobne ako to bolo 
v prípade actio spolii, predchádzajúcu nerušenú držbu.845 Obnovená mala byť 
pritom z hľadiska rímskeho práva nielen possessio, ale tiež detentio. Z toho 
dôvodu túto ochranu v Českej republike, celkom prirodzene, požívajú aj ná-
jomník, árendátor, respektíve komodatár, pričom použiť ju možno aj pri drž-
be práv (napríklad služobností).846 
 844 Okrem toho platí, že ak držiteľ podal posesórnu žalobu podľa § 1007, nemá vypudenie za 

následok zánik držby. Porov. § 1009 NOZ.
 845 Vďaka druhej vete prvého odseku paragrafu 1007 neprichádza do úvahy spomenutý ex-

trémny prípad, že by A násilím zbavil držby B, a potom odvetne B násilne zbavil držby 
A, A bol oprávnený k vzneseniu žaloby, na základe ktorej mu mala byť obnovená držba. 
Takéto konanie je totiž zmarené spomenutou procesnou námietkou. Český zákonodarca 
však logicky konštatuje, že držba zaniká aj v takom prípade, ak je z nej držiteľ vypudený 
a neuchováva si ju svojpomocou alebo žalobou, čo obdobne indikuje rímskoprávne vníma-
nie tohto inštitútu ako res facti. Porov. §§ 1007 a 1009 NOZ.

 846 Istú historickoprávnu reflexiu možno nájsť i v § 1010 nového českého občianskeho zákon-
níka, ktorý zavádza pojem spoludržby. Pre stredoveké právo bolo totiž typické, že k tej istej 
pôde ako predmetu držby bolo prípustných viacero faktických držiteľov (possessio plurium 
in solidum). Porov. BLAHO, P.: Pojem držby v nemeckom a francúzskom stredovekom 
práve. In Právní fórum. Měsíčník věnovaný soukromému právu. Č. 8 (2008), s. 13–14.
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10.6  Záver
Ako bolo zrejmé z predchádzajúceho výkladu, k vyjasňovaniu procesných 
noriem, ktorými sa mali cirkevné, respektíve sekulárne súdy riadiť, dochá-
dzalo až postupne.847 Najmä od času, keď začali cirkevné súdy vynášať rozsud-
ky na podklade písomných alebo ústnych dôkazov, sa začali sudcovia, pro-
cesné strany i právnici stále viac zaujímať o ustanovenie náležitostí riadneho 
súdneho procesu.848 K ich sformovaniu na spôsob riadneho ordo iudiciarius 
napokon došlo až na základe procesných noriem staršieho kánonického prá-
va, ale tiež práva rímskeho. Z hľadiska držobnej ochrany možno konštatovať, 
že aj keď recepcia rímskeho justiniánskeho práva so sebou v stredoveku pri-
niesla reformu teórie o držbe smerom k návratu k romanistickej koncepcii, 
nešlo o čisté klasické rímske právo, ale o právo vytvorené italskými legistami 
a kánonistami. Tak sa stalo, že vedľa seba pôsobili recipované rímske (ital-
sko-kánonické) držobné právo a pôvodné stredoveké právo o držbe, pričom 
toto miešanie starovekých (rímskych) a stredovekých (feudálnych) predstáv 
sa vzďaľovalo čím ďalej tým viac od starších stredovekých držobných koncep-
cií.849 Aj veľkou zásluhou kánonického práva sa tak postupom času v stredo-

 847 Ani samotný Gracián napokon podľa väčšiny bádateľov nepociťoval potrebu detailného 
vymedzenia procesných pravidiel. Aj keď jeho dielo teda poskytlo isté smernice k riešeniu 
viacerých špecifických káuz, základné procesné zásady zostávali naďalej nejednoznačné. 
Porov. BALDWIN, J. W.: A debate at Paris over Thomas Becket between Master Roger and 
Master Peter the Chanter. In Studia Gratiana. No. 1 (1967), s. 126.

 848 Porov. PENNINGTON, Kenneth: Learned Law, Droit Savant, Gelehrtes Recht: The Ty-
ranny of a Concept. In Rivista internazionale di diritto comune. No. 5 (1994), s. 197–209. 
Prvá zachovaná správa o iniciatívach smerujúcich k jasnému vymedzeniu náležitostí 
riadneho súdneho procesu siaha do druhej alebo tretej dekády 12. storočia, keď Rímska 
kúria prostredníctvom pápežského kancelára Aymerica de la Chartre († 1141) požiadala 
Bolonskú univerzitu o zostavenie krátkej procesnej príručky pre cirkevné súdy. Na túto 
prácu sa napokon podujal slávny právnik Bulgarus († 1166), ktorého traktát sa zachoval vo 
viacerých verziách a tešil sa veľkej popularite. Práve prostredníctvom takýchto manuálov 
obsahujúcich základné pravidlá formujúceho sa rímsko-kánonického procesu dochádzalo 
k prenášaniu jeho postulátov nielen na cirkevné, ale i svetské súdy, čím sa zároveň vo via-
cerých ohľadoch zaslúžili aj o praktické presadenie inštitútov remedia spolii vo vtedajšej 
vede i praxi. Porov. HARTMANN, W. – PENNINGTON K. (eds.): The History of Medieval 
Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Grego-
ry IX. History of Medieval Canon Law, s. 126.

 849 Najdôležitejším prejavom takto chápanej recepcie bolo odstránenie germánskeho dualiz-
mu nehnuteľných a hnuteľných vecí z držobných vzťahov. Porov. BLAHO, P.: Držba v pred-
socialistickom a socialistickom práve. Rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie v súčas-
nosti, s. 118.
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veku podarilo defi nitívne oddeliť ochranu držby od petitórnych žalôb.850 Re-
media spolii totiž zdôrazňovali rozdiel medzi predbežnou žalobou na držbu 
a konečnou na preukázanie (vindikovanie) vlastníckeho práva, čo malo do 
budúcna revolučný efekt na stredoveký proces a formovanie žalôb na cirkev-
ných i sekulárnych súdoch.851 

Na zásluhy kánonického práva nemožno zabúdať ani pokiaľ ide o moderné 
právnické teórie, keďže jeho normy poskytli sekulárnym právnym poriadkom 
najdôležitejšie koncepčné východiská. Historické inštitúty napokon ovplyvnili 
a dodnes ovplyvňujú právne poriadky štátov celého sveta, a to či už prostred-
níctvom ich recipovania ako celku, poprípade inšpirovaním sa ich princíp-
mi. Činnosť Katolíckej cirkvi a pôsobenie kánonického práva tak dlhodobo 
predznamenávali ďalšie smerovanie právneho vývoja takmer všetkých európ-
skych štátov, štátov common law nevynímajúc, čoho presvedčivým dôkazom 
sú z procesnoprávneho hľadiska práve inštitúty remedia spolii.852 Túto skutoč-
nosť sme demonštrovali aj na držobnej ochrane obsiahnutej v novom českom 
občianskom zákonníku, ktorý možno označiť za pokus o skoncipovanie mo-
derného kódexu na starších základoch (najmä na tradícii rakúskeho ABGB 
z roku 1811). Aj na tomto základe možno opodstatnene konštatovať, že zákla-

 850 Porov. BLAHO, P.: Držba v predsocialistickom a socialistickom práve. Rímskoprávna náuka 
o držbe a jej vyústenie v súčasnosti, s. 117–118.

 851 Porov. GRAY, J. W.: The Ius Praesentandi in England from the Constitutions of Clarendon 
to Bracton. In The English Historical Review. No. 265 (1952), s. 485.

 852 Dlhodobé aplikovanie noriem a premís rímsko-kánonického procesu však popri držob-
ných prostriedkoch našlo svoju reflexiu aj v ďalších procesnoprávnych koncepciách, ktoré 
ovplyvňujú procesnú prax orgánov súdnej moci dodnes. Z nich možno spomenúť najmä 
kánonistické postuláty o rovnosti postavenia procesných strán, prenesení dôkazného bre-
mena na žalobcu alebo navrhovateľa, prezumpcii neviny obžalovaného a prirodzenej ne-
dôvery voči vznesenej obžalobe, potrebe predloženia silného dôkazu k vydaniu odsudzu-
júceho rozsudku, ochrane svedka, nemožnosti súdenia osoby dvakrát za ten istý skutok, 
otázke viny a zavinenia, nevyhnutnosti nastavenia značne vyšších štandardov nestrannosti 
na odvolacích súdoch, ukladaní prísnych trestov pre sudcov zneužívajúcich svoju právo-
moc, vrátane zásadnej nemožnosti vynesenia rozsudku v neprítomnosti obvineného, res-
pektíve bez poskytnutia riadnej možnosti sa mu brániť prostredníctvom riadneho procesu 
(ordinabiliter). Porov. Dec. Grat. c 7 C II qu 1 a c 14 C II qu 1 a Dec. Burch. 16,9; 13–14. 
Napriek tomu, že viaceré z uvedených postulátov sa objavovali i v prameňoch rímskeho 
práva, dôvody pre dominovanie kánonickoprávnych prvkov v rímsko-kánonickom proce-
se nachádza viacero bádateľov v skutočnosti, že rímske právo neposkytovalo systematické 
a komplexné procesnoprávne smernice, ktoré by mali na zreteli prioritne pravidlá priro-
dzenej spravodlivosti. Podľa viacerých bádateľov, navyše kompilátori justiniánskej kodi-
fikácie zámerne okresali väčšinu pasáží zaoberajúcich sa procesnými záležitosťami, ktoré 
z toho dôvodu neboli k dispozícii stredovekým legistom. Porov. BRUNDAGE, J. A.: The 
Medieval Origins of the Legal Profession: Canonists, Civilians, and Courts, s. 152.
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dom pre formovanie i dnešnú podobu nejedného inštitútu na ochranu držby 
sú vo viacerých ohľadoch práve uvedené dva prostriedky kánonického prá-
va. Najväčšiu zásluhu na týchto procesoch malo predovšetkým ius commune, 
ktoré bolo na európskom kontinente postavené na ideách učených práv (iura 
docta) a kresťanskej vierouke. To totiž v období stredoveku prispelo nielen 
k vytvoreniu jednotnej právnickej civilizácie, ale zároveň poskytlo základnú 
platformu, na ktorej spočívali mnohé sekulárne právne systémy až do 19. sto-
ročia, a, ako je zrejmé, z viacerých uhlov pohľadu na nich spočívajú dodnes.
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XI. KAPITOLA

PACTUM DE NON PETENDO V RÍMSKOM 
PRÁVE A V PLATNOM PRÁVE SR

Mgr. Lenka Dufalová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Katedra občianskeho práva

11.1  Úvod
Pactum de non petendo je pojem, ktorý rímske právo používalo na označenie 
dohody veriteľa a dlžníka, že veriteľ si nebude voči dlžníkovi uplatňovať svo-
je právo súdnou cestou. Právne účinky tejto dohode priznával prétor svojím 
ediktom a právne následky mohli pôsobiť voči rôznym subjektom dotknuté-
ho právneho vzťahu. Rímske právo rozlišovalo pactum de non petendo in rem 
a in personam. Aj keď slovenské súkromné právo v mnohom nadväzuje na 
rímskoprávnu tradíciu, dohoda o nevymáhaní práva patrí medzi tie, ktoré si 
v našom právnom poriadku nenašli výslovné uplatnenie. Obsahom predkla-
daného textu je jednak rímskoprávny pohľad na defi níciu dohody o nevymá-
haní práva, jej vznik, subjekty, voči ktorým pôsobila a právne následky, ktoré 
spôsobovala, jednak pohľad súčasného práva na možnosť platného uzatvore-
nia takejto dohody. Ide o otázku, ktorú slovenská právna veda a súdna prax 
takmer neriešia, pričom v praxi nie je ojedinelým javom, že zmluvné strany 
sa dohodnú na nevymáhaní určitého práva. Keďže právna úprava absentuje, 
platnosť takéhoto dojednania je nevyhnutné posúdiť s ohľadom na tie platné 
právne normy, ktorých aplikácia pripadá do úvahy. 

11.2  Pactum de non petendo v rímskom práve
Označenie dohody o nevymáhaní práva pojmom „pactum“ samo osebe in-
dikuje niekoľko poznatkov o tom, aké mala táto dohoda právne následky 
v prípade, že veriteľ a dlžník pristúpili k jej uzavretiu. Pojmom pactum sa 
v rímskom práve označoval neformálny záväzok, ktorý je v právnom proti-
klade ku kontraktu ako prísne formálnemu záväzku. Pactum spravidla nevy-
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voláva dôsledky podľa civilného práva, ale podľa honorárneho, prétorského 
práva. Z  Digest sa dozvedáme, že „z púheho neformálneho dohovoru nevzni-
ká záväzok, ale námietka“.853 Záväzok vznikol len vtedy, ak bol zabezpečený 
príslušnou žalobou, to znamená, že vznikol z formálneho kontraktu. Vo vý-
nimočných prípadoch však bolo možné, aby žaloba vznikla aj na základe ne-
formálneho dohovoru, a to vtedy, ak išlo o žalobu spočívajúcu na dobromy-
seľnosti, teda žalobu prejednávanú v dobrej viere, v rámci ktorej bolo možné 
prihliadať aj na vedľajšie ustanovenia a obchodné zvyklosti. Sudca v rámci 
riešenia otázky, či žalovaný je povinný plniť a v akej miere, rozhodol podľa 
toho, či a v akej miere by za daných okolností plnil slušný a spravodlivý člo-
vek; konečné rozhodnutie malo byť postavené v čo najširšej miere na slušnos-
ti a poctivosti strán.854 Z citovaného fragmentu ďalej vyplýva, že ak boli ne-
formálne dohody pripojené ku kontraktu, ktorý spadal pod iudiciem bonae 
fi dei, už pri jeho vzniku, považovali sa za súčasť tohto kontraktu a boli chrá-
nené príslušnou žalobou. Žaloba z neformálneho dohovoru vznikla aj v prí-
pade ručného zálohu, a rušila sa námietkou, v prípade, ak sa veriteľ dohod-
ne, že nebude žalovať dlžníka.855 V prípade, ak neformálny dohovor neviedol 
k žalobe, mal svoj význam pre žalovaného tým, že mu vznikala námietka, kto-
rou sa voči žalobe mohol brániť.856 Bola to osobitná námietka z neformálne-
ho dohovoru (exceptio pacti), ktorú ak nebolo možné uplatniť, tak prichádza-
lo do úvahy uplatnenie námietky podvodu (exceptio doli), ako sa dozvedáme 
od Ulpiána: „Zväčša zvykneme hovoriť, že námietka podvodu je pomocným 
prostriedkom námietky z neformálneho dohovoru, a že napokon tí, ktorí ne-
môžu uplatniť námietku z dohody, použijú námietku podvodu, píše to aj Julián 
a mnohí iní s ním súhlasia.“857 Napríklad ak osobnú dohodu,858 že sa od neho 
nebude nič vymáhať, uzavrel otrok, takáto dohoda nebola platná, ale vlastní-
kovi zostávala námietka podvodu; v prípade neosobnej žaloby patrila vlastní-
kovi a jeho dedičovi exceptio pacti conventi.859 Niektoré žaloby z neformálne-

 853 Ulp. D. 2.14.7.4: …igitur nuda pactio obligationen non parit, sed parit exceptionem.
 854 Bližšie pozri: VÁŽNÝ, Jan: Římske právo obligační, část I. Brno: Právník, 1946, s. 40.
 855 Paul. D. 2.14.17.2: De pignore iure honorario nascitur ex pacto actio: tollitur autem per ex-

ceptionem, quotiens paciscor ne petam. 
 856 Ulp. D. 2.14.7.5: Sed ex parte rei locum habebit pactum, quia solent et ea pacta, quae postea 

interponuntur, parere exceptiones.
 857 Ulp. D. 2.14.10.2: Plerumque solemus dicere doli exceptionem subsidium esse pacti exceptio-

nis: quosdam denique, qui exceptione pacti uti non possunt, doli exceptione usuros et iulianus 
scribit et alii plerique consentiunt.

 858 Pactum de non petendo in personam – vysvetlené ďalej v texte. 
 859 Paul. D. 2.14.21.1: Quod si servus, ne a se peteretur, pactus fuerit, nihil valebit pactum: de 

doli exceptione videamus. et si in rem paciscatur, proderit domino et heredi eius pacti conven-
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ho dohovoru však rušilo samo civilné právo, teda zanikli ipso iure; napríklad 
žaloba z urážky a žaloba z krádeže.860 Neformálnym dohovorom priznával 
právnu relevanciu prétor za predpokladu, že neboli uzavreté podvodom a ne-
boli v rozpore alebo neobchádzali zákon a iné pramene práva.861 

11.2.1  Pactum de non petendo – defi nícia a podstata 
Pokiaľ ide samotnú defi níciu, Berger defi nuje pactum de non petendo (ďalej aj 
ako „pactum“) ako „neformálnu dohodu medzi veriteľom a dlžníkom, ktorou 
veriteľ prevzal na seba záväzok nežalovať dlžníka na súde pre splatenie dlhu 
alebo splnenie jeho záväzku.“862 Vážný defi nuje dohodu ako jeden zo spôso-
bov zrušenia obligácie: „Pactum de non petendo je neformálna dohoda o zru-
šení obligácie, obyčajne štylizovaná tak, že veriteľ nebude od dlžníka požadovať 
splnenie.“863 Z hľadiska systémového zaradenia tejto dohody v rámci záväz-
kového práva možno konštatovať, že právna spisba radí dohodu k tým, ktoré 
spôsobujú zánik záväzku, nie však podľa práva civilného, ale len podľa práva 
prétorského, kedy prétor vo svojom edikte prostredníctvom námietky (ope 
exceptionis) poskytoval dlžníkovi obranu alebo odopretie žaloby. Ide o doho-
du, ktorá smeruje k oslobodeniu dlžníka, t. j. záväzok zaniká bez uspokoje-
nia veriteľa.864 U niektorých autorov sa stretávame s označením takejto doho-
dy ako dohody o odpustení dlhu.865 Pactum, na rozdiel od formálnej dohody 
o odpustení dlhu označovanej ako acceptilatio, bolo možné použiť u akejkoľ-
vek zmluvy či už formálnej, alebo neformálnej. Acceptilatio spôsobovalo zá-
nik verbálneho formálneho záväzku ipso iure, ak bola dodržaná podmienka 

ti exceptio: quod si in personam pactum conceptum est, tunc domino doli superest exceptio.
 860 Paul. D. 2.14.17.1: Quaedam actiones per pactum ipso iure tolluntur: ut iniuriarum, item 

furti.
 861 Ulp. D. 2.14.7.7: Ait praetor: „pacta conventa, quae neque dolo malo, neque adversus leges 

plebis scita senatus consulta decreta edicta principum, neque quo fraus cui eorum fiat facta 
erunt, servabo.“

 862 BERGER, A.: Encyclopedic Dictionary of Roman Law, s. 615.
 863 VÁŽNÝ, J.: Římske právo obligační, část II. Brno: Právník, 1946, s. 11. 
 864 Viac k spôsobom zániku záväzku v rímskom práve pozri: LENHARTOVÁ, K: Ostatné spô-

soby zániku obligácie v rímskom klasickom a justiniánskom práve. In: Constans et perpetua 
voluntas: pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. Trnava: Trnavská univerzita, Právnická 
fakulta, 2014, s. 401–419; LENHARTOVÁ, K.: Úvaha o solúcii ako spôsobe zániku záväz-
ku v rímskom práve. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010, s. 213–221.

 865 SOMMER, O.: Učebnice soukromého práva římského. Díl 1. Obecné nauky. Praha, 1933, 
s. 118; tiež KINCL, J. – URFUS, V. – SKŘEJPEK, M.: Římské právo. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 1995, s. 243.
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totožnosti vo forme vzniku a zániku záväzku. Pactum zrušovalo záväzok ope 
exceptionis. Vo vzťahu medzi týmito dvoma právnymi inštitútmi platilo, že 
ak acceptilatio trpelo vadou, ktorá nespôsobovala zánik záväzku, predpokla-
dalo sa, že sa mlčky dohodlo, že sa nebude vymáhať.866 Právne neúčinne ac-
ceptilatio implikovalo existenciu pacta. Kým acceptilatio muselo byť bezpod-
mienečné a buď záväzok zrušilo, alebo ho vôbec neovplyvnilo, pactum mohlo 
byť obmedzené a podmienečné. Právnym následkom uzavretia pacta mohlo 
byť oslobodenie dlžníka len na určitý čas: „Dohody uzavreté v rozpore s regu-
lami civilného práva sa nepokladajú za účinné, napríklad ak sa nedospelý bez 
schválenia poručníka dohodol, že sa od jeho dlžníka nebude vymáhať dlh ale-
bo, že sa nebude žalovať v priebehu určitého času napríklad piatich rokov.“867 
Pactum v takomto prípade nespôsobovalo zánik záväzku, ale len odloženie 
jeho súdnej vymáhateľnosti. V prípade, ak sa veriteľ zaviazal, že nebude súd-
ne vymáhať plnenie, ktoré je predmetom záväzku dlžníka, predpokladalo sa, 
že dlžník nie je počas platnosti tejto dohody v omeškaní a nebezpečenstvo 
škody na predmete záväzku, ktorý mal byť odovzdaný veriteľovi, znášal len 
v tom prípade, ak sa do omeškania s plnením záväzku dostal už pred uzavre-
tím pacta.868 

11.2.2  Pactum de non petendo – vznik dohody
Pactum de non petendo bolo možné uzatvoriť výslovne, súhlasným dojedna-
ním dvoch alebo viacerých strán, ale aj mlčky, konkludentným činom. Pau-
lus v tretej knihe komentárov K ediktu cituje Labea: „A tak ak by som svoj-
mu dlžníkovi vrátil zábezpeku, vidno, že sme sa navzájom zišli v názore, že už 
nebudem žalovať, a tým je uznané, že v budúcnosti pomôže námietka o nefor-
málnom dohovore.“869 Obdobne Florentinus v 8. knihe svojich Inštitúcii: „Kto 
prijal od dlžníka úroky do budúcnosti, predpokladá sa, že sa mlčky dohovori-
li, aby sa v rámci tohto času nevymáhala istina.“870 Už samotné konanie sub-
jektov, ktoré vystupovali v určitom zmluvnom vzťahu, mohlo spôsobiť vznik 

 866 Paul. D. 2.14.27.9: Si acceptilatio inutilis fuit, tacita pactione id actum videtur, ne peteretur.
 867 Gai. D. 2.14.28: Contra iuris civilis regulas pacta conventa rata non habentur: veluti si pu-

pillus sine tutoris auctoritate pactus sit ne a debitore suo peteret, aut ne intra certum tempus 
veluti quinquennium peteret.

 868 Scaev. D. 2.14.54: Si pactus sim, ne stichum, qui mihi debebatur, petam: non intellegitur mora 
mihi fieri mortuoque sticho puto non teneri reum, qui ante pactum moram non fecerat.

 869 Paul. D. 2.14.2.1: Et ideo si debitori meo reddiderim cautionem, videtur inter nos convenisse 
ne peterem, profuturamque ei conventionis exceptionem placuit.

 870 Florent. D. 2.14.57 pr: Qui in futurum usuras a debitore acceperat, tacite pactus videtur, ne 
intra id tempus sortem petat. 
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pacta bez toho, aby sa strany tak dohodli výslovne. Vrátenie zábezpeky, ktorú 
mal veriteľ v držbe a ktorá posilňovala jeho postavenie v prípadnom vymáha-
ní dlhu, bolo možné považovať za dohodu o tom, že veriteľ oslobodil dlžníka 
spod dlhu, ktorého sa zábezpeka týkala. Rovnaké právne účinky malo verite-
ľovo prijatie úrokov pred ich splatnosťou, aj pred splatnosťou istiny, ku ktorej 
sa úroky vzťahovali. Takýmto spôsobom konanie veriteľa pôsobilo v prospech 
dlžníka tým, že sa následne mohol brániť námietkou voči vymáhaniu dlhu 
alebo jeho vymáhaniu v dobe, za ktorú vopred poskytol veriteľovi úroky. 

11.2.3   Pactum de non petendo – druhy vo vzťahu k subjektom, 
voči ktorým pôsobilo

Výhoda poskytnutá dlžníkovi zahrnutá v takejto dohode mohla byť striktne 
osobná, t. j. viazala sa výlučne na osobu dlžníka, alebo takýto druh ochrany 
mohol byť rozšírený na viacero osôb, napríklad na všetky alebo len niektoré 
osoby, ktoré mohli byť právne zodpovedné za konkrétny dlh (napr. na dedi-
čov, osoby poskytujúce zabezpečenie dlhu, spoludlžníkov). Podľa tohto sa ne-
skôr rozlišovala pactum de non petendo in personam a in rem. Ulpián v 4. kni-
he komentárov K ediktu vysvetľuje rozdiel v pôsobení týchto dohôd: „Niektoré 
neformálne dohovory sú vecné, niektoré osobné. Vecné sú vždy vtedy, keď sa 
všeobecne dohodnem, že vôbec nebudem žalovať, osobné vždy len vtedy, keď 
sa dohodnem, že nebudem žalovať určitú osobu, (napríklad) nebudem žalovať 
 Lucia Tita. Avšak to, či sa neformálny dohovor dohodol ako vecný alebo osobný, 
treba posudzovať nemenej starostlivo podľa textu, ako aj podľa vôle tých, ktorí 
sa (spolu) dohodli ....“871 To, či išlo o dohodu in rem alebo in personam, bolo 
potrebné posudzovať z viacerých hľadísk, nielen podľa textu, resp. slovného 
vyjadrenia dohody, ale aj podľa úmyslu zmluvných strán. Ak išlo o dohodu in 
personam, ochrana sa prostredníctvom námietky poskytovala len osobe dlž-
níka, nevzťahovala sa však na jeho dedičov. Dlžník mohol zabezpečiť ochranu 
aj svojim dedičom, pričom platilo, že v prípade, ak mal dlžník dedičov viac, 
bolo možné, aby dohoda chránila len niektorých z nich, a bola neúčinná voči 
ďalším, ako sa dozvedáme od Celsa: „Dedo v mene vnučky, ktorú mal od syna, 
sľúbil veno a uzavrel neformálny dohovor, že sa veno nebude vymáhať ani od 
neho, ani od jeho syna. Ak by sa veno vymáhalo od synovho spoludediča, on 
sám sa síce nebude môcť brániť námietkou z neformálneho dohovoru, ale syn 
 871 D. 2.14.7.8: Pactorum quaedam in rem sunt, quaedam in personam. in rem sunt, quotiens 

generaliter paciscor ne petam: in personam, quotiens ne a persona petam, id est ne a lucio 
titio petam. utrum autem in rem an in personam pactum factum est, non minus ex verbis 
quam ex mente convenientium aestimandum est ...
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bude mať z námietky z neformálneho dohovoru prospech, pretože je dovolené 
postarať sa o dediča a nič nebráni, aby bolo takto postarané o jedného z dedičov, 
ak sa dedičom stane, ale o ostatných, aby nebolo postarané.“872 Dohoda verite-
ľa a dlžníka o nevymáhaní práva mala právne následky aj pre ďalšie subjekty. 
Ak bol záväzok dlžníka zabezpečený ručením, táto dohoda pôsobila aj voči 
ručiteľovi, a mohol sa na ňu odvolávať prostredníctvom využitia námietky.873 
Dohoda o nevymáhaní dlhu mohla byť neskôr menená alebo zrušená neskor-
šou dohodou ut petere liceat, ktorá dávala veriteľovi možnosť žalovať dlžní-
ka.874 Námietka ručiteľa nezanikla ani v prípade, ak sa dlžník neskôr s verite-
ľom dohodol na zrušení dohody o nevymáhaní; zanikla len v prípade, ak by 
ručiteľ so zrušením následkov pacta voči svojej osobe súhlasil.875 Opačná do-
hoda, t. j. dohoda o nevymáhaní práva, ktorú uzavrel ručiteľ, však neposky-
tovala námietku veriteľovi, ani spoluveriteľom v prípade spoločného záväzku. 
Osobitná pozornosť je v Digestách venovaná tiež uzatváraniu dohôd o nevy-
máhaní práva osobami bez plnej spôsobilosti na právne úkony. Ak pactum 
uzavrel nedospelý bez schválenia poručníkom,876 platnosť dohody závisela od 
skutočnosti, či pactum uzavrel ako veriteľ alebo ako dlžník. Ak bol nedospelý 
v postavení veriteľa a sľúbil dlžníkovi, že nebude vymáhať pohľadávku, takáto 
dohoda bez schválenia poručníka nebola platná. Ak však nedospelý uzavrel 
dohodu v postavení dlžníka, a teda sa dohodol, že od neho sa dlh nebude vy-
žadovať, dohoda bola platná, pretože právo umožňovalo zlepšiť si svoje posta-

 872 Cels. D. 2.14.33: Avus neptis nomine, quam ex filio habebat, dotem promisit et pactus est, 
ne a se neve a filio suo dos peteretur. si a coherede filii dos petatur, ipse quidem exceptione 
conventionis tuendus non erit, filius vero exceptione conventionis recte utetur. quippe heredi 
consuli concessum est nec quicquam obstat uni tantum ex heredibus providere si heres factus 
sit, ceteris autem non consuli. 

 873 Paul. D. 2.14.32: Quod dictum est, si cum reo pactum sit, ut non petatur, fideiussori quoque 
competere exceptionem…

 874 BERGER, A.: Encyclopedic Dictionary of Roman Law, s. 615.
 875 Furius D. 2.14.62: Si reus, postquam pactus sit a se non peti pecuniam ideoque coepit id pac-

tum fideiussori quoque prodesse, pactus sit ut a se peti liceat: an utilitas prioris pacti sublata 
sit fideiussori, quaesitum est. sed verius est semel adquisitam fideiussori pacti exceptionem 
ulterius ei invito extorqueri non posse.

 876 Rímske právo rozoznávalo dva druhy poručníctva, a to tutela impuberum (poručníctvo 
nad nedospelými sui iuris) a tutela mulierum (poručníctvo nad ženami sui iuris). Porov. 
LENHARTOVÁ, K.: Poručníctvo a opatrovníctvo v komparácii prameňov rímskeho práva 
(4. storočie pred Kristom až 6. storočie po Kristovi) a československej legislatívy v rokoch 
1919 až 1989. In: Historia et theoria iuris. Roč. 1, č. 2, 2009, s. 82. 



239

11.3  Pactum de non petendo v objektívnom práve

venie i bez schválenia poručníka.877 Obdobne bolo toto pravidlo možné uplat-
niť aj na konanie opatrovníka duševne chorého alebo márnotratníka. 

11.3  Pactum de non petendo v objektívnom práve
V súčasnosti dohoda o nevymáhaní práva nie je výslovne upravená ani v jed-
nom kódexe slovenského súkromného práva, ani v predpisoch práva pro-
cesného. S otázkami, ktoré sa týkajú možnosti platného uzatvorenia doho-
dy o nevymáhaní práva podľa súčasného právneho poriadku sa v slovenskej 
právnej spisbe a aplikačnej praxi stretávame veľmi sporadicky. Pojem pactum 
de non petendo stručne defi nuje Fekete, avšak tiež len v súvislosti s dohodou 
o odpustení dlhu podľa ustanovenia § 574 OZ, kde uvádza: „Dohodu o odpus-
tení dlhu je potrebné odlíšiť od tzv. dohody o tom, že veriteľ nebude od dlžní-
ka súdne vymáhať splnenie dlhu (pactum de non petendo). Táto dohoda spočí-
va v jednostrannom záväzku veriteľa, že nebude uplatňovať svoju pohľadávku 
voči dlžníkovi na súde; dlžník sa v takom prípade zbaví plnenia záväzku, ak 
voči uplatnenému nároku veriteľa uplatní na súde námietku o zákaze súdneho 
uplatnenia pohľadávky. Súd v takom prípade nesmie vysloviť, že došlo k zániku 
dlhu (žalobu v takom prípade jednoducho zamietne).“878 Fekete prezentuje po-
hľad na túto dohodu z hľadiska práva hmotného a z jeho defi nície nevyplýva 
nemožnosť platného uzatvorenia takejto aj v súčasnosti. Z hľadiska práva pro-
cesného sa k tejto otázke stručne vyjadrila Ficová v súvislosti s trovami exe-
kúcie: „Zodpovednosť konkrétnej osoby za trovy exekúcie bude závisieť od kon-
krétneho dôvodu. Napr. pri zastavení exekúcie z dôvodu vznesenia námietky 
premlčania alebo z dôvodu, že pred podaním návrhu na exekúciu bola uzavretá 
dohoda o nevymáhaní práva, je dôvodné, aby trovy exekúcie znášal oprávnený, 
pretože ich vznik zavinil. Ak bola ale dohoda o nevymáhaní práva uzavretá až 
po začatí exekučného konania, bola by som radšej pri vyslovení rovnakého ná-
zoru na zodpovednosť oprávneného za trovy opatrnejšia, skôr by mali za trovy 
exekúcie zodpovedať oprávnený a povinný spoločne a nerozdielne.“879 Z uvede-

 877 Gai. D. 2.14.28 ... ex diverso autem si pupillus paciscatur, ne quod debeat a se peteretur, 
ratum habetur pactum conventum: quia meliorem condicionem suam facere ei etiam sine 
tutoris auctoritate concessum est. 

 878 FEKETE, Imrich: Občiansky zákonník – veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 2011, 
s. 1686. 

 879 FICOVÁ, Svetlana: Trovy pri zastavení exekúcie v legislatívnom zámere. In: Exekučné prá-
vo, legislatívny zámer. Pezinok: Justičná akadémia SR, 2009, s. 11. 
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ného textu možno vyvodiť záver, že dohodu o nevymáhaní práva, ktorá bola 
uzatvorená pred začatím exekúcie, možno považovať za jeden z prípadov pro-
cesného zavinenia zastavenia exekúcie oprávneným. Z citovaného textu tak-
tiež nevyplýva nemožnosť platného uzatvorenia dohody o nevymáhaní práva 
ako inominátnej dohody. 

S pojmom pactum de non petendo sa tiež môžeme stretnúť v niekoľkých 
rozhodnutiach slovenských súdov. Ide o rozhodnutia súdov prvého stupňa 
a jediné súdne rozhodnutie, ktoré má relevanciu vo vzťahu k tomuto textu, je 
uznesenie Okresného súdu v Leviciach spis. zn. 7Er/721/2012 zo dňa 31. 5. 
2012.880 Zo skutkového stavu prípadu vyplýva, že návrhom zo dňa 23. 5. 2012 
sa oprávnený domáhal vykonania exekúcie proti povinnému pre vymože-
nie sumy 999,93 EUR a trov exekúcie na podklade právoplatného a vykona-
teľného exekučného titulu. Exekučný súd zamietol žiadosť súdneho exekú-
tora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie z dôvodu, že po doručení 
žiadosti súdneho exekútora o vydanie poverenia ex off o skúmal, či žiadosť, 
návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul a písomné dôkazy, ktoré sú 
prílohami a súčasťami k návrhu na vykonanie exekúcie, sú v súlade so zá-
konom a zistil, že uvedené podania nie sú v súlade so zákonom, pretože zá-
kladným predpokladom pre začatie exekučného konania je existencia pohľa-
dávky oprávneného voči povinnému. Neexistenciu pohľadávky oprávneného 
vyvodil z listinných dôkazov predložených oprávneným, ktorý sa stal veri-
teľom pohľadávky na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 15. 5. 
2012. Súd bol presvedčený, že povinnosť povinného uhradiť jeho dlh voči 
novému oprávnenému zanikla ako dôsledok toho, že sám oprávnený ozná-
mil povinnému, že jeho dlh, vzniknutý z exekučného titulu, zanikol v plnom 
rozsahu, čo súdu vyplynulo z dokumentu „Oznámenie dlžníkovi o nado-
budnutí pohľadávky“ zo dňa 15. 5. 2012, kde sa uvádza: „uvedeným postú-
pením zanikla povinnosť Vašej spoločnosti ako dlžníka plniť našej spoloč-
nosti plnenie vo výške 999,93 EUR...“ Súd z uvedených skutočností vyvodil 
záver, že povinný neplnil oprávnenému povinnosť uloženú exekučným titu-
lom v dobrej viere, pretože „oprávnený svojím konaním adresovaným voči po-
vinnému odpustil povinnému dlh, a preto sa dlh povinného, ktorý je predme-
tom tejto exekúcie, považuje za splnený. Jedná sa tu o dohodu o tom, že veriteľ 
nebude od dlžníka vymáhať splnenie dlhu (pactum de non petendo), pričom 
táto dohoda spočíva v jednostrannom záväzku veriteľa, že nebude uplatňo-
vať svoju pohľadávku voči dlžníkovi. Dlžník sa v takom prípade zbaví plne-

 880 Ide o prvostupňové rozhodnutie nenapadnuté opravnými prostriedkami. 
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nia záväzku a zároveň dôjde k zániku dlhu bez toho, aby došlo k uspokojeniu 
veriteľa.“881

Odôvodnenie rozhodnutia okresného súdu s ohľadom na dôvod zániku 
pohľadávky oprávneného, ktoré vyvodil z oznámenia dlžníkovi o nadobud-
nutí pohľadávky, sa nám javí ako rozporuplné. Súd uvádza, že „oprávnený 
svojím konaním adresovaným voči povinnému odpustil povinnému dlh, a pre-
to sa dlh povinného, ktorý je predmetom tejto exekúcie, považuje za splnený“. 
Súd teda najprv hovorí o odpustení dlhu, pričom podľa nášho názoru ne-
správne uvádza, že odpustením dlhu sa dlh považuje za splnený. Odpustenie 
dlhu v zmysle ustanovenia § 574 OZ vedie k zániku pohľadávky bez uspoko-
jenia veriteľa, teda nemožno hovoriť o solúcii, splnení dlhu. Dlh zanikne, ale 
nepovažuje sa za splnený.882 Ďalšou otázkou, ktorá v súvislosti so zánikom 
dlhu odpustením vyvstáva je, či možno dlh odpustiť jednostranným právnym 
úkonom, keď Občiansky zákonník v § 574 ods. 1 hovorí o dohode o odpus-
tení dlhu, ktorá musí mať navyše aj písomnú formu. Právna spisba sa zhodu-
je v tom, že jednostranné odpustenie dlhu k zániku záväzku nepostačuje.883 
Aby dlh zanikol, je na to potrebný aj súhlas dlžníka,884 v tomto prípade po-
vinného. Oznámenie dlžníkovi o nadobudnutí pohľadávky možno považovať 
za návrh na uzatvorenie dohody o odpustení dlhu. Aby došlo k uzavretiu do-
hody o odpustení dlhu, dlžník musí takýto návrh prijať, tak ako to upravuje 
§ 43c ods. 1 Občianskeho zákonníka. Podľa uvedeného ustanovenia je včas-
né vyhlásenie urobené osobou, ktorej bol návrh určený, alebo iné jej včasné 
konanie, z ktorého možno vyvodiť jej súhlas prijatím návrhu. Mlčanie ale-
bo nečinnosť samy osebe neznamenajú prijatie návrhu. Ak má byť právny 
úkon urobený v písomnej forme, návrh na uzavretie dohody, ale aj jeho prija-
tie musí byť tiež urobené v písomnej forme. Z uvedeného rozhodnutia nevy-
plýva, či k takémuto prijatiu návrhu došlo, čo predpokladáme, že súd vzhľa-
dom na ďalšiu vetu odôvodnenia ani neskúmal. V ďalšej vete odôvodnenia 
uznesenia súd uvádza, že dôvodom zániku pohľadávky oprávneného je do-
hoda o tom, že veriteľ nebude od dlžníka vymáhať splnenie dlhu (pactum de 
 881 Z odôvodnenia uznesenia Okresného súdu v Leviciach spis. zn. 7Er/721/2012 zo dňa 31. 5. 

2012. 
 882 Bližšie pozri LAZAR, Ján a kol.: Občianske právo hmotné 2. Bratislava: Iura Edition, 2010, 

s. 84.
 883 ELIÁŠ, Karel a kol.: Občanský zákoník – velký akademický komentář, 2. svazek, § 488–880. 

Praha: Linde, 2008, s. 1670, FEKETE, I. Občiansky zákonník – veľký komentár, s. 1686.
 884 Porovnaj: KINCL, J. – URFUS, V. – SKŘEJPEK, M.: Římské právo, s. 243 „...odpustenie dlhu 

nie je len záležitosťou veriteľa, ale aj dlžníka. Jeho podstatou je zmluva, dlžník s odpustením 
dlhu musí súhlasiť, pretože je nemysliteľné odpustenie dlhu, ktoré by dlžníka poškodzovalo: 
mohlo by napríklad spochybniť presvedčenie o dlžníkových platobných schopnostiach.“
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non petendo), pričom táto dohoda spočíva v jednostrannom záväzku veriteľa, 
že nebude uplatňovať svoju pohľadávku voči dlžníkovi. Domnievame sa, že 
z textu rozhodnutia možno vyvodiť, že dohodu o nevymáhaní splnenia dlhu 
možno považovať za osobitný druh dohody o odpustení dlhu, a teda niet po-
chýb o platnosti uzatvorenia takejto dohody.

Ďalšie súdne rozhodnutia, ktoré sa dotýkajú dohody o nevymáhaní práva, 
sú tiež spojené s exekúciami. Napríklad rozhodnutie Okresného súdu v No-
vých Zámkoch považuje skutočnosť, že oprávnený platným úkonom súhlasil 
s odkladom vymáhateľnosti za hmotnoprávnu skutočnosť, ktorá bráni vymá-
hateľnosti nároku a je dôvodom, pre ktorý je exekúcia neprípustná podľa § 57 
ods. 1 písm. g) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov.885 Okresný súd 
vo Zvolene obdobne judikoval, že jedným z dôvodov na vyhovenie námiet-
kam proti exekúcii by bol aj súhlas oprávneného s odkladom vymáhateľnosti 
ako iná skutočnosť, ktorá bráni vymáhateľnosti nároku oprávneného.886 

11.3.1   Zaradenie dohody o nevymáhaní práva v systéme záväzkov
Vychádzajúc z defi nície rímskeho práva a zohľadňujúc súčasný právny stav 
možno konštatovať, že dohoda o nevymáhaní práva môže mať dve podoby: 
veriteľ sa zaväzuje, že nebude vymáhať od dlžníka dlh, a to jedným z dvoch 
spôsobov:
 a) veriteľ si neuplatní právo od dlžníka na súde, alebo
 b) veriteľ nebude súdom priznané právo887 vymáhať v exekučnom konaní. 

Z hľadiska právnej teórie môžeme v prípade existencie takejto dohody ho-
voriť buď o vzdaní sa práva, ak bude takáto dohoda uzatvorená pred splat-
nosťou pohľadávky, alebo o vzdaní sa nároku, ak bude takáto dohoda uza-
tvorená po splatnosti pohľadávky. Právom rozumieme subjektívne právo 
defi nované ako „určité oprávnenie alebo povinnosť konania subjektu, poistená 
právom objektívnym“.888 Pod pojmom nárok rozumieme oprávnenie nositeľa 
subjektívneho práva s úspechom sa domáhať svojho práva uplatnením donú-

 885 Uznesenie Okresného súdu v Nových Zámkoch, spis. zn. 14Er/1052/2012 zo dňa 23. 1. 
2013.

 886 Uznesenie Okresného súdu vo Zvolene, spis. zn. 27Er/851/2010 zo dňa 17. 10. 2011.
 887 Pod pojmom súdom priznané právo máme na mysli aj také pohľadávky, ktorých vymáha-

teľnosť nie je nevyhnutné uplatniť na súde, t. j. akékoľvek vymáhateľné právo na plnenie, 
ktoré patrí veriteľovi na základe vykonateľného exekučného titulu, napr. vykonateľnej no-
társkej zápisnice. 

 888 LUBY, Štefan: Základy všeobecného súkromného práva. Šamorín: Heuréka, 2002, s. 39.
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tenia na štátnom orgáne.889 V prvom prípade, ak veriteľ uzatvorí dohodu ešte 
pred splatnosťou pohľadávky, vzdáva sa práva na plnenie, a tým mu nárok 
ani nevznikne. V druhom prípade právne následky takejto dohody spočíva-
jú v tom, že veriteľovi patrí právo voči dlžníkovi, avšak nemôže sa ho s úspe-
chom dovolávať na súde alebo nemôže sa domáhať súdom priznaného pl-
nenia v exekučnom konaní. Právne následky sú podobné ako pri úspešnom 
uplatnení námietky premlčania, kedy právo ostáva zachované, veriteľovi zani-
ká nárok a ten je odkázaný na dobrovoľné plnenie dlžníka. 

Dohoda o vzdaní sa práva a dohoda o odpustení dlhu je upravená v § 574 
OZ ako jeden z právnych dôvodov zániku záväzku. Túto dohodu je potrebné 
odlíšiť od dohody o zrušení záväzku, disolúcie, podľa ustanovenia § 572 ods. 2 
OZ, ktorým sa ruší celý záväzkovo právny vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, 
nielen jednotlivý záväzok dlžníka, t. j. povinnosť dlžníka poskytnúť plnenie, 
ktoré je predmetom záväzku. Disolučná dohoda sa teda vzťahuje na záväzok 
v širšom slova zmysle, dohoda o vzdaní sa práva na záväzok v užšom slova 
zmysle. Právna teória tiež uzavrela, že dohodu o zrušení záväzku je možné 
uzatvoriť v prípade synalagmatických záväzkov, dohodu o vzdaní sa práva, 
resp. odpustení dlhu v prípade záväzkov jednostranných; ak je jednostranný 
záväzok, ktorý má na základe dohody medzi veriteľom a dlžníkom zaniknúť 
súčasťou synalagmatického záväzku, nejde o dohodu o zrušení záväzku, ale 
o dohodu o vzdaní sa práva za predpokladu, ak je v dohode výslovne určené, 
že záväzok k protiplneniu nezaniká.890 Tieto závery vyplývajú najmä zo zne-
nia § 573 OZ, podľa ktorého ak výslovne z písomnej dohody o zrušení záväz-
ku nevyplýva niečo iné, zaniká súčasne aj záväzok druhej strany, a ak už bol 
splnený, má druhá strana nárok na jeho vrátenie, a to pri peňažnom záväzku 
spolu s úrokmi. V právnej spisbe sa už klasicky stretávame s výhradami týka-
júcimi sa kogentného ustanovenia § 574 ods. 2 OZ, ktorý výrazným spôso-
bom zasahuje do autonómie zmluvných strán tým, že pod sankciou absolút-
nej neplatnosti zakazuje uzatváranie dohôd, ktorou sa niekto vzdá práv, ktoré 
môžu vzniknúť až v budúcnosti. Súdna prax donedávna vykladala toto usta-
novenie striktne podľa jazykového znenia zákona, avšak postupne pripúšťa, 
že v určitých prípadoch je možné dohodu, ktorou sa subjekt právneho vzťahu 
vzdá práv, ktoré mu môžu vzniknúť v budúcnosti, považovať za platnú. Naprí-
klad Krajský súd v Trenčíne, zjavne inšpirovaný neskôr citovaným rozhodnu-

 889 LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 185.
 890 ELIÁŠ, K. a kol.: Občanský zákoník – velký akademický komentář, 2. svazek, § 488–880, 

s. 1664–1668. 
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tím Najvyššieho súdu ČR, v odôvodnení svojho rozhodnutia uvádza:891 „Ne-
platnosť vzdania sa budúcich práv na základe dohody podľa ust. § 574 ods. 2 
OZ, môže nastať len s ohľadom na tie práva (budúcich nárokov), ktoré vzniknú 
na základe zákona alebo zmluvy, prípadne iných právnych skutočností, pričom 
vznik týchto nárokov je založený obligatórne, na rozdiel od prípadu, kde zákon 
umožňuje odchylnú úpravu t. j. dohodu medzi účastníkmi, ktorou možno určitú 
úpravu modifi kovať alebo aj vylúčiť, ktorú dohodu nemožno potom kvalifi kovať 
ako dohodu o vzdaní sa budúcich práv, a teda ako dohodu neplatnú. Pokiaľ sub-
jekty práva platne uzavreli zmluvu ako výraz svojej slobodnej vôle, platí zása-
da, že zmluvy sa dodržujú (pacta sunt servanda), a to aj vtedy, ak by bola taká-
to zmluva pre niektorú zo strán nevýhodná.“  Pokiaľ ide o výklad ustanovenia 
§ 574 ods. 2 OZ, toto ustanovenie je potrebné vykladať jednak v nadväznos-
ti na zásadu autonómie vôle subjektov súkromnoprávnych vzťahov a jednak 
v nadväznosti na odôvodnenie potreby takejto právnej úpravy v občianskom 
zákonníku. Obmedzenie autonómie vôle prichádza do úvahy len vtedy, ak by 
jej dôsledné uplatňovanie viedlo k ohrozeniu právom uznaného verejného zá-
ujmu, teda – okrem iného – vtedy, ak by jej aplikácia smerovala k založeniu 
alebo prehĺbeniu prirodzenej nerovnosti medzi subjektami právnych vzťa-
hov; za takýto verejný záujem však nie je možné považovať ochranu veriteľa 
pred jeho vlastným nerozvážnym konaním.892 Melzer vo vzťahu k deklarova-
nému účelu takejto právnej úpravy zabrániť nerozvážnemu konaniu uvádza, 
že rozumným dôvodom pre jej aplikáciu sú prípady, kedy ide o práva, ktorých 
povaha či rozsah nemôžu byť konajúcemu v čase uzatvárania dohody o vzda-
ní sa práva vôbec známe; nemala by sa týkať prípadov, kedy právo určite v bu-
dúcnosti vznikne, ale len prípadov, kedy právo môže, ale nemusí vzniknúť.893 
Zároveň však priznáva, že uvedené ratio legis § 574 ods. 2 OZ nie je v súlade 
s jazykovým významom tohto ustanovenia, ktoré nerozlišuje popísané situá-
cie. Melzer vo vzťahu k uvedenej argumentácii však prichádza k záveru, že 
dohoda o vzdaní sa práva, ktoré môže vzniknúť v budúcnosti, je platná, pokiaľ 
je pre strany predvídateľná miera pravdepodobnosti, s ktorou právo vznik-
ne, a pokiaľ je predvídateľný jeho rozsah. Platnosť takejto dohody odôvodňu-
je ospravedlniteľnou teleologickou redukciou, podľa ktorej sa právna norma 
neaplikuje na skupinu prípadov, ktorú síce možno podriadiť pod jazykový 

 891 Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne, spis. zn. 6 Co 392/2014 zo dňa 28. 4. 2015, obdobne 
aj ďalšie rozhodnutia, napr. rozsudok Okresného súdu Žilina, spis. zn. 10Cb/59/2015 zo 
dňa 27. 9. 2016.

 892 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR spis. zn. 28 Cdo 1222/2007 zo dňa 30. 5. 2007
 893 ELIÁŠ, K. a kol.: Občanský zákoník – velký akademický komentář, 2. svazek, § 488–880, 

s. 1673.
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význam danej normy, avšak nie pod jej ratio legis.894 V nadväznosti na uvede-
nú argumentáciu konštatujeme, že pri interpretácii právnych noriem by sme, 
rovnako ako Najvyšší súd ČR a Melzer, mali mať na zreteli Celsovo Scire leges 
non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem895 – poznať zákony ne-
znamená poznať ich slová, ale pochopiť ich význam a pôsobenie, a teda sa pri-
kláňame k názoru, že už uvedené argumenty v prospech možnej platnosti do-
hody o vzdaní sa práv, ktoré vzniknú až v budúcnosti, sú správne. Pre úplnosť 
dodávame, že súčasná právna úprava zániku záväzkov v Českej republike už 
neobsahuje všeobecný zákaz vzdania sa práva, ktoré môže vzniknúť až v bu-
dúcnosti, výslovne zakazuje len vzdanie sa tých práv, o ktorých tak ustanoví 
zákon, napríklad nemožno sa vzdať prirodzených práv spojených s osobnos-
ťou človeka alebo námietok proti platnosti zmluvy. 

Dohoda o nevymáhaní práva by však podľa uvedených defi nícií dohôd 
o vzdaní sa práva, o odpustení dlhu alebo o disolúcii nespadala do tejto sku-
piny právnych vzťahov upravujúcich zánik záväzkov. Ak pripustíme, že doho-
du o nevymáhaní práva objektívne právo umožňuje platne uzavrieť, existen-
cia takejto dohody nebude viesť k zániku záväzku,896 ale len k odloženiu doby 
plnenia záväzku, zväčša kým nenastane alebo nepominie určitá skutočnosť 
dohodnutá zmluvnými stranami. Veriteľovi tak zostáva zachované právo na 
plnenie od dlžníka, ktoré však môže vykonať až potom, ako pominie zmluv-
nými stranami dohodnutý čas alebo nastane či pominie dohodnutá skutoč-
nosť. Pokiaľ ide o legislatívnu úpravu vzdania sa nároku, súčasné kódexy súk-
romného práva takýto právny úkon nepoznajú. Občiansky zákonník v § 574 
upravuje dohodu o vzdaní sa práva, ktorá vedie k zániku záväzku na základe 
dvojstranného právneho úkonu, a teda aj k zániku nároku, a v § 583 upravuje 
zánik nároku na základe objektívnej právnej skutočnosti – márnym uplynu-
tím času (preklúzia). 

11.3.2  Dohoda o nevymáhaní práva v práve Českej republiky
Pokiaľ ide o právnu úpravu zániku záväzkov v Českej republike, úvodom 
pokladáme za potrebné uviesť, že právna úprava bola až do prijatia zákona 
č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníka (ďalej aj ako „nový občiansky zákonník“ 

 894 ELIÁŠ, K. a kol.: Občanský zákoník – velký akademický komentář, 2. svazek, § 488–880, 
s. 1674.

 895 Cels. D. 1.3.17.
 896 Vychádzame z toho, že Občiansky zákonník upravuje možné spôsoby zániku záväzku 

v ustanoveniach § 559–587, a dohoda o nevymáhaní práva nie je súčasťou týchto usta-
novení. 
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alebo „NOZ“) vo veľkej miere zhodná so slovenskou právnou úpravou, čo vy-
chádzalo zo spoločnej právnej histórie do roku 1993. Pôvodný občiansky zá-
konník (zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník), ani nový občiansky zákon-
ník, či iný právny predpis, výslovne neupravujú dohodu o nevymáhaní práva. 
V rozhodnutiach českých súdov však zmienky o tejto dohode nachádzame, 
a to najmä v súvislosti s jedným z dôvodov zastavenia exekúcie. 

Podľa príslušnej českej právnej úpravy je možné exekúciu zastaviť aj z dô-
vodov uvedených v § 268 ods. 1 – 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. Jednou z okolností vedúcich k zastaveniu 
exekúcie je aj to, že exekúcia je neprípustná, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý 
rozhodnutie nemožno vykonať [§ 268 ods. 1 písm. h)]. Ide o dôvod zastave-
nia exekúcie formulovaný všeobecne s tým účelom, aby bolo možné zastaviť 
exekúciu aj v iných závažných prípadoch, ktoré nie sú uvedené v § 268 ods. 1 
písm. a) až g) a ktoré pre ich možnú rozmanitosť nemožno s úplnosťou pred-
pokladať. Právna teória aj súdna prax pod tento dôvod pojímajú aj existenciu 
rušivých okolností pri výkone exekúcie. V rozhodovacej praxi Najvyššieho 
súdu Českej republiky nachádzame aj vysvetlenie pojmu rušivých okolností: 
„Rušivými okolnostmi […] při provádění exekuce se rozumí kupříkladu přípa-
dy, kdy oprávněný odmítne poskytnout součinnost při exekuci ode bráním věci 
podle § 345 a násl. o.s.ř., nebo případy, kdy se oprávněný s povinným dohodl, 
že své právo nebude vymáhat výkonem rozhodnutí (exekucí), případně že se ta-
kového práva vzdává. Není totiž důvod, aby taková dohoda, zní-li na určitou 
dobu, nebyla respektována, a jestliže byl před jejím uplynutím přesto návrh na 
nařízení exekuce podán a exekuce nařízena (ať byla dohoda uzavřena kdykoli), 
je přiměřené, aby exekuce byla zastavena.“897 V rámci odkazovaného rozhod-
nutia sa Najvyšší súd ČR zaoberal otázkou, či možno vzhľadom na pohľadáv-
ku, ktorá už bola priznaná právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu, 
uzatvoriť dohodu, ktorou bude splatnosť pohľadávky stanovená týmto roz-
hodnutím zmenená dohodou zmluvných strán o splátkach a či je existencia 
takejto dohody dôvodom pre zastavenie exekúcie. Súdy nižšieho stupňa v tej-
to otázke zaujali stanovisko, že o dohode účastníkov o plnení dlhu v splát-
kach platí, že dohoda nositeľov príslušných hmotnoprávnych oprávnení či 
záväzkov o zmene splatnosti záväzku uzavretá po vydaní exekučného titulu 
nemá za následok zánik jeho formálnej vykonateľnosti a keďže takáto doho-
da nie je procesnou dohodou o trvalom či dočasnom nevymáhaní pohľadáv-
ky, ktorá by mohla mať právny význam pre prípadné zastavenie exekúcie, nie 

 897 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR, spis. zn. 20 Cdo 1962/2004 zo dňa 22. 9. 2005.
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je spôsobila byť dôvodom zastavenia exekúcie.898 Najvyšší súd ČR v tejto veci 
za ujal odlišné stanovisko, kedy uviedol, že ak je dôvodom pre zastavenie exe-
kúcie existencia dohody o dočasnom nevymáhaní práva „pak není důvodu ty-
též účinky nevztahovat (pomocí argumentace a maiore ad minus) na dohodu, 
jíž si účastníci nově sjednají splatnost určenou původním titulem jako jednorá-
zovou (např. lhůtou počítanou podle dnů), tak, že dluh bude napříště plněn ve 
splátkách. Obsahem i takovéto dohody je totiž logicky závazek oprávněného, že 
svou pohledávku nebude exekučně vymáhat ihned poté, co původní titul nabyl 
vykonatelnosti (ovšem ani kdykoli později, avšak před splatností nově sjedna-
nou), nýbrž teprve tehdy, nebude-li dluh plněn dobrovolně ani v době splatnosti 
nově sjednané.“899 

Z predtým citovaných uvedených súdnych rozhodnutí možno vyvodiť nie-
koľko zásadných poznatkov týkajúcich sa dohody o nevymáhaní práva v čes-
kom právnom poriadku: prvým je ten, že dohoda o dočasnom nevymáhaní 
práva je platným právnym úkonom, pokiaľ je uzatvorená len na určitý čas, 
druhým ten, že takáto dohoda je považovaná za dohodu procesnú, nie hmot-
noprávnu a tretím poznatkom je to, že hmotnoprávnu dohodu o odklade 
splatnosti dlhu uzatvorenú po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia týka-
júceho sa tohto dlhu možno subsumovať pod dohodu o dočasnom vzdaní sa 
práva. Tieto rozhodnutia možno vo vzťahu k dohode o nevymáhaní práva po-
važovať za určujúce, aj keď v slovenskej súdnej praxi sme sa s odkazom na tie-
to rozhodnutia zatiaľ nestretli. V tejto súvislosti však považujeme za potreb-
né poukázať na skutočnosť, že dohodu o dočasnom vzdaní sa práva nemožno 
vnímať ako právny úkon, ktorým by sa derogovali právne následky exekuč-
ného titulu spočívajúce v jeho vykonateľnosti. Aj tu platí rímske ius publicum 
privatorum pactis mutari non potest900 (verejné právo sa nemôže meniť súk-
romnými dohovormi), čo znamená, že takúto dohodu je potrebné vnímať ako 
skutočnosť, ktorá spôsobuje dočasný odklad vymáhateľnosti práva oprávne-
ného, ktorý pominie, ak nastanú skutočnosti predpokladané touto dohodou. 

Ďalší poznatok možno vyvodiť z rozhodnutia Krajského súdu v Hradci 
Králové, ktorý rozhodoval o neprípustnosti exekúcie a jej zastavení ako súd 
druhého stupňa901 v spore, ktorého podstata spočíva v tom, že povinný podal 
návrh na zastavenie exekúcie preto, že dohodou uzatvorenou medzi účast-
níkmi došlo k odkladu vymáhateľnosti práva a tiež z dôvodu premlčania vy-

 898 Uznesenie Krajského súdu v Ostrave spis. zn. 9 Co 1533/2003 zo dňa 19. 12. 2003 a uzne-
senie Okresného súdu v Ostrave spis. zn. 91 Nc 10090/2002 zo dňa 24. 6. 2003.

 899 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR, spis. zn. 20 Cdo 1962/2004 zo dňa 22. 9. 2005.
 900 Papin. D. 2.14.38.
 901 Uznesenie Krajského súdu v Hradci Králové, spis. zn. 21 Co 138/2010 zo dňa 3. 5. 2010.
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máhanej pohľadávky. Oprávnený uzatvoril s povinným dohodu, v ktorej sa 
zaviazal, že svoje právo vyplývajúce z exekučného titulu nebude od povinné-
ho po istú dobu (dočasne) vymáhať, pričom táto doba nebola špecifi kovaná. 
Účinky tejto dohody podľa súdu pominuli na základe jednostranného práv-
neho úkonu oprávneného – výzvy na zaplatenie zostatku dlhu, a teda návrh 
na vykonanie exekúcie podaný po uplynutí splatnosti zostatku dlhu bol poda-
ný dôvodne. Z rozhodnutia súdu je možné vyvodiť rovnaký záver ako z uve-
deného rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR, a to, že dohodu o dočasnom ne-
vymáhaní práva je možné podľa súčasného právneho stavu platne uzatvoriť 
a ak nie je presne dohodnutá doba, počas ktorej sa právo nebude vymáhať, 
jej účinky pominú takým prejavom vôle oprávneného, z ktorého je zrejmé, 
že dočasnosť nevymáhania pohľadávky uplynula (napr. výzva na zaplatenie 
dlhu). Súd taktiež konštatuje, že v prípade, ak oprávnený a povinný uzatvo-
ria dohodu o dočasnom nevymáhaní práva, a povinný následne v exekučnom 
konaní namietne premlčanie dlhu, ktorého sa dohoda týka, nie je námietka 
v rozpore s dobrými mravmi či zásadami poctivého obchodného styku, naj-
mä ak uzavretie dohody navrhol sám oprávnený, ktorý mal po zániku tejto 
dohody dostatok času na včasné podanie návrhu na vykonanie exekúcie. 

Súdna prax v Českej republike má vo vzťahu k možnosti platného uzatvo-
renia dohody o nevymáhaní práva v podstate jednoznačné stanovisko: takú-
to dohodu je možné platne uzatvoriť a existencia takejto dohody vo vzťahu 
k  judikovanej pohľadávke je dôvodom pre zastavenie exekúcie pre existenciu 
rušivých okolností, ktoré spôsobujú, že exekúciu nemožno vykonať. Súdna 
prax síce vo svojich rozhodnutiach zaujíma jednoznačné stanovisko, prekva-
pujúco však pôsobí skutočnosť, že nami citované, ani iné súdne rozhodnutia, 
sa vôbec nezaoberajú odôvodnením platnosti takejto dohody; v odôvodnení 
rozhodnutí nájdeme len všeobecný odkaz na to, že odborná literatúra a súdna 
prax dohodu o nevymáhaní práva počas určitej doby považujú za okolnosť, 
ktorá je spôsobilá vyvolať právne následky vo forme zastavenia exekúcie. Ani 
odborná literatúra sa však bližšie vymedzeniu pojmu a možnosti jej platného 
uzavretia bližšie nevenuje.902 V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať na sku-
točnosť, že česká odborná literatúra tento názor zastáva dlhodobo – minimál-
ne sa s týmto konštatovaním stretávame už v 80. rokoch minulého storočia,903 
avšak tiež bez náležitého vysvetlenia či zdôvodnenia. 

 902 Porov. KURKA, Vladimír – DRÁPAL, Ljubomír: Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Pra-
ha: Linde Praha, 2004, s. 392; autori len konštatujú uvedené, bez bližších podrobností či 
analýzy objektívneho práva. 

 903 Porov. HANDL, Vlastimil – RUBEŠ, Josef a kol. Občanský soudní řád. Komentář, 2. díl. 
Praha: Panorama, 1985, s. 272.
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11.3.3  Právna povaha dohody o nevymáhaní práva
S ohľadom na uvedené skutočnosti považujeme za potrebné zaoberať sa otáz-
kou, či súčasné objektívne právo na Slovensku subjektom súkromnoprávne-
ho vzťahu dovoľuje platne uzatvoriť dohodu o nevymáhaní práva. Ako sme 
už uviedli, objektívne právo platné na Slovensku v súčasnosti nepozná pojem 
dohoda o nevymáhaní práva, aj keď judikatúra s takým pojmom, hoci len ob-
časne, pracuje a používa pritom rímskoprávny pojem pactum de non petendo. 
Je teda možné takúto dohodu platne uzatvoriť? Ak áno, s a akými právnymi 
následkami? 

Nesporným faktom je, že dohoda o nevymáhaní práva je dvojstranným 
právnym úkonom veriteľa a dlžníka, ktorý právna veda označuje pojmom 
zmluva. Zmluva je typickým právnym inštitútom súkromného práva, avšak 
so zmluvami sa stretávame aj v rámci verejného práva a medzinárodného prá-
va. Zmluvu možno defi novať ako právny úkon, ktorým zmluvné strany za-
kladajú právny vzťah, a tým aj vzájomné práva a povinnosti, avšak vždy len 
v medziach ius cogens.904

Dohoda o nevymáhaní práva môže byť v súčasnosti uzavretá ako inomi-
nátna dohoda podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka, resp. podľa 
ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, v závislosti od povahy sub-
jektov záväzkovoprávneho vzťahu, ktorého sa táto dohoda týka. Osobitne je 
však potrebné mať na zreteli zákonné obmedzenia autonómie vôle subjektov 
záväzkovoprávneho vzťahu v prípade, ak je jedným zo subjektov osoba v po-
stavení spotrebiteľa. Spotrebiteľ, ktorý je považovaný za slabšiu zmluvnú stra-
nu, totiž požíva v právnych vzťahoch zvýšenú právnu ochranu, ktorá sa pre-
javuje aj v tom, že spotrebiteľ sa nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu 
priznáva občiansky zákonník alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebite-
ľa, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie.905 Možno predpokladať, že 
v prípade, ak by spotrebiteľ ako veriteľ uzavrel so svojím dlžníkom, že si počas 
určitej doby nebude vymáhať jemu patriace právo, jeho zmluvné postavenie 
by sa tým zhoršilo, pretože by sa zaviazal, že sa nebude domáhať  plnenia, na 
ktoré má podľa zmluvy nárok. Spotrebiteľ by tiež mohol opomenúť, že si má 
strážiť plynutie premlčacej doby, resp. že by mal urobiť opatrenia na to, aby 
mu počas platnosti takejto dohody neuplynula premlčacia doba a bol by tak 
odkázaný na dobrovoľné plnenie dlžníka, ak by ten v súdnom konaní vznie-
sol námietku premlčania. Ak by však spotrebiteľ uzavrel takúto dohodu ako 

 904 KNAPP, Viktor: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 143.
 905 § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka SR.
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dlžník, nemožno bez ďalšieho konštatovať, že takáto dohoda by zhoršila jeho 
zmluvné postavenie. Skôr sa prikláňame k tomu, že by postavenie spotrebite-
ľa ako dlžníka zlepšilo, pretože veriteľ by mu v podstate poskytol ďalší čas na 
plnenie dlhu. 

Podmienkou pre platnosť dohody o nevymáhaní práva je, aby táto doho-
da neodporovala obsahu alebo účelu Občianskeho zákonníka. Z toho, ako 
sme si zadefi novali dohodu o nevymáhaní práva, možno konštatovať, že sa-
motná dohoda o tom, že veriteľ nebude počas určitej doby vymáhať svoje 
právo, nie je v rozpore s ustanoveniami Občianskeho zákonníka ani s jeho 
 účelom. 

Dohodu o nevymáhaní práva je však potrebné vnímať v širšom kontex-
te, ako len v kontexte súladu jej účelu a obsahu so súkromnoprávnymi kóde-
xami. Pre jej platnosť je nevyhnutné posúdiť, či uzatvorením takejto dohody 
nedochádza k nedovolenému zásahu do základných práv a slobôd subjek-
tov občianskoprávnych vzťahov, konkrétne či nedochádza k porušeniu prá-
va veriteľa na súdnu ochranu tak, ako je garantovaná zákonom č. 460/1992 
Zb. Ústavou Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako 
„Ústava SR“). Článok 46 ods. 1 prvá veta Ústavy SR garantuje každému prá-
vo na súdnu ochranu: „Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postu-
pom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanove-
ných zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.“ Ústavný súd Slovenskej 
republiky (ďalej aj ako „Ústavný súd SR“) vo viacerých svojich rozhodnutiach 
judikoval, že súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa článku 46 
ods.1 Ústavy SR je aj nútený výkon súdnych rozhodnutí vrátane súdnej exe-
kúcie podľa zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení neskorších 
predpisov.906 Pre posúdenie možnosti platného uzatvorenia dohody o nevy-
máhaní práva je nevyhnutné posúdiť, či by uzavretím tejto dohody nedošlo 
k porušeniu práva veriteľa na súdnu ochranu garantovanú Ústavou SR. Toto 
právo patrí medzi základné práva a slobody, ktoré sú podľa článku 12 ods. 1 
druhej vety Ústavy SR neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezruši-
teľné. Právo na súdnu ochranu nie je právom absolútnym,907 sú tu implicitné 

 906 Nález Ústavného súdu SR spis. zn. I. ÚS 5/2000 zo dňa 13. 7. 2000, Nález Ústavného súdu 
SR spis. zn. I. ÚS 164/04 zo dňa 13. 1. 2005.

 907 Pojmom absolútne právo v kontexte základných práv a slobôd rozumieme také právo, kto-
ré nie je možné za žiadnych okolností obmedziť, napr. spôsobilosť na práva a povinnosti, 
zákaz mučenia, resp. krutého a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. 
Opakom sú práva relatívne, t. j. také, ktoré je možné obmedziť. Pre obe kategórie základ-
ných práv a slobôd však platí, že sú nezrušiteľné. Porovnaj: ĽALÍK, T. in KROŠLÁK, D. 
a kol.: Ústavné právo, Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 285. 
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obmedzenia vyplývajúce z viacerých právnych noriem. Ako judikuje Ústav-
ný súd SR: „V záujme zaistenia právnej istoty a riadneho výkonu spravodlivosti 
podlieha obmedzeniam. Toto právo sa v občianskoprávnom konaní účinne za-
ručuje len vtedy, ak sú splnené všetky procesné podmienky, za splnenia ktorých 
občianskoprávny súd môže konať a rozhodnúť o veci samej. Platí to pre všet-
ky štádiá konania pred občianskoprávnym súdom, vrátane dovolacieho kona-
nia.“908 

Účelom dohody o nevymáhaní práva je poskytnúť dlžníkovi garanciu, že 
veriteľ si nebude uplatňovať svoje právo v súdnom alebo v exekučnom ko-
naní. V nadväznosti na uvedené ústavnoprávne aspekty sa musíme zaoberať 
otázkou, či takáto dohoda predstavuje vzdanie sa práva na súdnu ochranu, 
ktoré je podľa Ústavného súdu SR neprípustné, alebo či ide o dovolené zmluv-
né obmedzenie práva na súdnu ochranu.909 Článok 12 ods. 1 prvá veta Ústavy 
SR v spojení s článkom 46 ods. 1 Ústavy SR zakotvuje ústavné právo na auto-
nómiu vôle strán. Obsahovým prvkom autonómie vôle strán (niekedy tiež 
označovaného ako právo na sebaurčenie, samodispozíciu) je aj právo jedin-
ca, aby svoje hmotné i procesné práva uplatňoval na rôznych štátnych orgá-
noch, a teda aj na súde (čl. 46 ods. 1 ústavy); toto právo však v sebe obsahuje 
aj oprávnenie zdržať sa jeho výkonu, nevyužiť ho.910 Domnievame sa, že právo 
toto rozhodnutie Ústavného súdu SR môžeme považovať za akýsi návod na 
to, že vyslovíme záver možnosti platného dojednania dohody o nevymáhaní 
práva, ktorá ale bude pôsobiť len určité časové obdobie. V takomto prípade 
pôjde len o dovolenú dispozíciu veriteľa so svojím právom na súdnu ochranu, 
pretože je jeho slobodným rozhodnutím, kedy si toto právo uplatní, pretože 
nepôjde o vzdanie sa práva na súdnu ochranu. To, že sa veriteľ rozhodne toto 
svoje právo deklarovať aj prostredníctvom dvojstranného právneho úkonu so 
svojím dlžníkom, nie je podľa nášho názoru relevantným argumentom pre 
vyslovenie neplatnosti tejto dohody. 

 908 Uznesenie Ústavného súdu SR spis. zn. I. ÚS 4/2011 zo dňa 27. 1. 2011.
 909 Nález Ústavného súdu SR spis. zn. III. ÚS 64/2000 zo dňa 31. 1. 2001: podľa čl. 12 ods. 1 

ústavy sa základných práv nemožno účinne vzdať. Právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 
ods. 1 je základným právom, a preto sa ho nemožno účinne vzdať. Súdnej ochrany svojich 
práv sa môže domáhať i ten, kto sa jej v minulosti akokoľvek vzdal a pri súdnom rozho-
dovaní o jeho právach sa majú aplikovať rovnaké normy ako u iných občanov. Preto je pre 
rozhodovanie ústavného súdu irelevantné, či sa podnecovateľ v minulosti vzdal uplatňova-
nia niektorých svojich práv súdnou cestou.

 910 Nález Ústavného súdu SR spis. zn. PL. ÚS 43/1995 zo dňa 10. 9. 1996.
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11.3.4  Právne následky dohody o nevymáhaní práva
Keďže sme v predchádzajúcich statiach dospeli k záveru, že dohoda o nevy-
máhaní práva uzatvorená na určitý čas je za dodržania požiadaviek na inomi-
nátne zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka a náležitosti právneho úko-
nu podľa § 34 Občianskeho zákonníka platným právnym úkonom, vyvstávajú 
nám v tejto súvislosti ďalšie otázky, ktorým by veriteľ a dlžník pri uzatváraní 
tejto dohody mali venovať náležitú pozornosť. Ide najmä o otázky, na ktoré 
upozorňujeme v nasledujúcej časti. 

Pokiaľ ide o pôsobenie dohody o nevymáhaní práva, domnievame sa, že 
je obmedzené len na dlžníka, dohoda teda pôsobí in personam. Vyplýva to 
z toho, že Občiansky zákonník neumožňuje, aby akákoľvek dohoda na zákla-
de konsenzu zmluvných strán pôsobila in rem, keďže vecné práva sú v Ob-
čianskom zákonníku koncipované ako numerus clausus: iba tie práva, o kto-
rých tak ustanoví zákon, si môžu zmluvné strany dohodnúť ako vecné právo, 
t. j. že budú pôsobiť aj voči právnym nástupcom ich nositeľov. Oproti rímsko-
právnej úprave je tak pôsobenie dohody o nevymáhaní práva značne zúžené 
na subjekty, ktoré takúto dohodu uzavreli. V tejto súvislosti vyvstáva otázka, 
čo v prípade, ak veriteľ postúpi pohľadávku, o ktorej s dlžníkom uzavrel 
dohodu o jej nevymáhaní. Je možné takúto pohľadávku považovať za pohľa-
dávku, ktorá nie je spôsobilá na postúpenie? Ak by sa veriteľ s dlžníkom, pria-
mo v dohode o nevymáhaní práva dohodli, že počas trvania tejto dohody nie 
je veriteľ oprávnený pohľadávku postúpiť, pohľadávka by nebola spôsobilá na 
postúpenie, pretože zmena veriteľa by bola v rozpore s dohodou, ktorú veri-
teľ uzavrel s dlžníkom, a v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 OZ takúto pohľa-
dávku nie je možné postúpiť. Porušenie je sankcionované absolútnou neplat-
nosťou zmluvy o postúpení pohľadávky. V prípade, ak by zákaz postúpenia 
v dohode o nevymáhaní práva absentoval, sme toho názoru, že aj tak by išlo 
o pohľadávku nespôsobilú na postúpenie, pretože ustanovenie § 525 ods. 1 
OZ zakazuje postúpiť pohľadávku, ktorej obsah by sa zmenou veriteľa zme-
nil. Keďže sme uviedli, že dohoda o nevymáhaní práva by pôsobila len in per-
sonam, postúpenie pohľadávky by zhoršilo právne postavenie dlžníka, a teda 
obsah právneho vzťahu by sa tým pre dlžníka zmenil. 

Zmluvné strany by si pri dojednávaní dohody o nevymáhaní práva mali 
tiež upraviť aj ďalšie otázky týkajúce sa napríklad omeškania dlžníka po-
čas doby, počas ktorej je veriteľ viazaný nevymáhať svoje právo, pretože 
s omeškaním dlžníka dochádza k zmene obsahu záväzkovoprávneho vzťahu 
– v prípade omeškania dlžníka s peňažným dlhom vzniká veriteľovi právo na 
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úroky z omeškania a v prípade omeškania dlžníka s plnením nepeňažného 
dlhu prechádza na dlžníka nebezpečenstvo škody na veci, ktorá je predme-
tom jeho záväzku. 

Ak je dohoda o nevymáhaní práva viazaná len na určitý čas, počas ktoré-
ho sa veriteľ zaviazal nevymáhať svoj nárok, znamená to, že veriteľ sa môže 
po uplynutí tohto času úspešne domáhať plnenia a jeho nárok sa obnovuje. 
Čo v takomto prípade s premlčaním? Spočíva alebo prerušuje sa premlčacia 
doba z dôvodu existencie takejto dohody? 

Spočívanie premlčacej doby je upravené v § 112 OZ, ktorý defi nuje dva prí-
pady, kedy premlčacia doba spočíva (neplynie). Prvým prípadom je, ak veri-
teľ v premlčacej dobe uplatní právo na súde alebo u iného príslušného orgánu 
a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia doba neplynie počas celej 
doby konania. Premlčacia doba tiež neplynie v prípade, ak ide o právo, kto-
ré bolo právoplatne priznané a pre ktoré bol na súde alebo u iného príslušné-
ho orgánu navrhnutý výkon rozhodnutia. Keďže ide o kogentné ustanovenie 
Občianskeho zákonníka, nie je možné dohodou účastníkov právneho vzťa-
hu rozšíriť prípady spočívania premlčacej doby. Dohoda o nevymáhaní práva 
nespadá ani pod jeden už uvedený prípad, a teda v prípade existencie takejto 
dohody je vecou veriteľa, aby si ustriehol plynutie premlčacej doby a doho-
du uzatvoril len na taký čas, aby sa sám nezbavil možnosti domáhať sa svojho 
práva v prípade, ak by dlžník ani počas tejto lehoty dobrovoľne neplnil pred-
met záväzku. Platí to aj pre prípad, ak sa trvanie takejto dohody viaže na exis-
tenciu určitých okolností, skutočností. 

Pri prerušení premlčacej doby ide v podstate o ukončenie plynutia pre-
mlčacej doby z dôvodov predpokladaných zákonom, ktorých existencia spô-
sobuje začatie plynutia novej premlčacej doby. Prípady, kedy prerušenie pri-
chádza do úvahy je opäť upravené kogentnou právnou normou obsiahnutou 
v § 110 ods. 1 OZ: „Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu 
alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa 
rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, preml-
čuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uve-
dená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.“ Do-
hoda o nevymáhaní práva tak nemá vplyv ani na prerušenie premlčacej doby. 
Avšak veriteľ má podstatne jednoduchšiu situáciu v prípade, ak uzatvorí do-
hodu o nevymáhaní práva, ktoré už bolo judikované, pretože má možnosť 
jeho následného vymáhania v desaťročnej premlčacej dobe, ktorá je dlhšia 
ako všeobecná trojročná premlčacia doba. Do výhodnejšieho postavenia sa 
môže veriteľ dostať aj v prípade, ak jeho právny vzťah s dlžníkom spadá pod 



254

XI. kapitola  Pactum de non petendo v rímskom práve a v platnom práve SR

režim obchodného zákonníka, ktorý umožňuje predĺženie premlčacej doby 
na základe jednostranného právneho úkonu. Ustanovenie § 401 dáva dlžní-
kovi, ako strane voči ktorej sa právo premlčuje, oprávnenie písomným vyhlá-
sením adresovanej druhej strane predĺžiť premlčaciu dobu, a to aj opakovane; 
celková premlčacia doba nesmie byť dlhšia ako 10 rokov od doby, keď začala 
po prvý raz plynúť. Toto vyhlásenie môže dlžník urobiť aj pred začiatkom ply-
nutia premlčacej doby. Tu však musí byť veriteľ ale opatrnejší, pretože plynu-
tie 10-ročnej premlčacej doby nezačína podľa oboch kódexov rovnakým mo-
mentom; kým podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka premlčacia doba 
u judikovaného práva začína plynúť odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia 
plniť, teda spravidla uplynutím paričnej lehoty uvedenej v rozhodnutí, podľa 
ustanovenia § 408 ods. 1 odo dňa, keď začala po prvý raz plynúť. Obchodný 
zákonník odlišne upravuje aj dĺžku novej premlčacej doby v prípade uznania 
záväzku, tá nie je 10-ročná, ale len 4-ročná. V každom prípade, možno kon-
štatovať, že v prípade, ak sa veriteľ dohodne s dlžníkom na dočasnom nevy-
máhaní práva, pravidlo vigilantibus iura scripta sunt911 („práva sú písané pre 
bdelých“) osobitne vystupuje do popredia.

11.4  Záver
Pojem pactum de non petendo slúži na označenie dohody o nevymáhaní prá-
va, ktorá síce nie je súčasným objektívnym právom výslovne upravená ako 
zmluvný typ, ale v praxi sa s touto dohodou často možno stretnúť, napríklad 
v podobe dohody o neuplatnení predkupného práva podielového spoluvlast-
níka alebo v podobe dohody o neuplatnení záložného práva záložným verite-
ľom, alebo v rámci exekučného konania. Napriek tejto skutočnosti, však práv-
na spisba nevenujte takejto dohode takmer žiadnu pozornosť, ani pokiaľ ide 
o elementárnu otázku posúdenia možnosti uzavrieť takúto dohodu v súlade 
s platnými právnymi normami. Ani právna spisba zaoberajúca sa rímskym 
právom nevenuje tejto dohode osobitnú pozornosť. Z prameňov rímskeho 
práva, ktoré nepochybne ovplyvnilo právnu kultúru v celej kontinentálnej 
Európe, však možno o dohode o nevymáhaní práva získať cenné poznatky, 
ktoré prostredníctvom tohto textu predkladáme čitateľom. Aj keď ide o do-
hodu, ktorej právne následky nepriznávalo civilné, ale honorárne právo, je 
nepochybné, že v rámci rímskoprávnych inštitútov mala svoje nezastupiteľ-
né miesto a rímski právnici jej venovali náležitú pozornosť. Na základe ana-

 911 Scaev. D. 42.8.24.
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lýzy príslušných právnych noriem sme sa snažili tieto poznatky syntetizovať 
do textu, ktorý bude mať pre čitateľa pridanú hodnotu v tom, že získa prehľad 
o právnom inštitúte s pôvodom v rímskom práva a aj o jeho uplatnení v sú-
časnej dobe. Posúdenie právnej povahy a právnych následkov dohody o nevy-
máhaní práva je problematikou nepochybne zaujímavou, nielen teoretickou, 
ale takou, ktorá má dosah aj na aplikačnú prax. Pokiaľ veriteľ a dlžník, ktorí 
dohodu o nevymáhaní práva uzavreli, ctia túto dohodu, nie je dôvod na skú-
manie platnosti tejto dohody súdom. Súd je však orgánom, ktorý je povinný 
o platnosti takejto dohody rozhodnúť v prípade, ak dlžník v súdnom konaní, 
v ktorom si veriteľ uplatní svoje právo, ktoré je predmetom dohody o nevy-
máhaní práva, namietne existenciu takejto dohody. Poukázaním na občian-
skoprávne aj ústavnoprávne aspekty sme dospeli k záveru o platnosti takejto 
dohody v slovenskom právnom poriadku, pričom analyzujeme aj ďalšie otáz-
ky, ktoré vyvstávajú z tohto záveru.
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