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ÚVOD
„Čo sú to dejiny, ak nie historka,
na ktorej sa dohodneme?“
Napoleon Bonaparte

S horeuvedeným výrokom Napoleona Bonaparta môže niekto súhlasiť, kým
iný ho úplne odvrhne. Nie je účelom týchto učebných textov, ani úlohou dejín,
dokázať jeho pravdivosť, ani ju vyvrátiť. Je to výrok velikána, ktorý mal možno
oprávnený dôvod vidieť dejiny takto. Bol vo svojej dobe osobnosťou, ktorá vplývala
na chod dejín, a to všeobecných i právnych. Bez ohľadu na to, ako jeho osobnosť
deformovala dejiny, jeho význam pre oblasť právnej histórie Európy i sveta, je
nespochybniteľný.
Svetové dejiny štátu a práva sú predmetom, ktorý sa na európskych
právnických fakultách pravidelne učí v prvom ročníku štúdia. Keďže nadväzuje na
stredoškolské, väčšinou gymnaziálne vedomosti študentov, býva pomerne obľúbený.
Aj preto došlo k pomerne rýchlemu vypredaniu prvých dvoch vydaní vysokoškolských
učebných textov na našej fakulte.
Keďže aj právnohistorická veda, ako všetky oblasti vedy, nestagnuje, ale
neprestajne sa vyvíja, bolo by skôr či neskôr potrebné pripraviť tretie vydanie, ktoré
by bolo oproti predošlým dvom značne prepracované a doplnené. Parafrázujúc slová
Napoleona I.: ak sú dejiny historkou, na ktorej sa dohodli historici v reálnom čase
(dnes), tak je v tejto chvíli potrebné prezentovať ich aktuálne názory študentom, ale
aj záujemcom o právne dejiny z radov absolventov práva, či laikov. Práve
prezentovanie aktuálnych poznatkov („dohodnutých historiek“) je kľúčové pri výučbe
i popularizácií akejkoľvek vedy.
Už

predošlé

vydanie

predkladaného

učebného

textu

bolo

zmenené

a doplnené o nové poznatky. Aj toto tretie je doplnené. Má oproti predošlým
vydaniam výrazne zmenenú štruktúru. Obsahuje nové kapitoly, ktoré v predošlých
vydaniach chýbali, sú však podľa nás potrebné na to, aby osoby, ktoré ich budú čítať
(nemusia to byť len študenti), lepšie pochopili zákonitosti právnohistorického vývoja.
Veríme, že sa túto ambíciu podarí naplniť.
V Košiciach, jún 2021
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Autor

1. KAPITOLA: ORIENTÁLNE DESPOCIE
„Veľký je zákon, ktorého pôsobnosť
nedotknuteľná pretrváva už od čias Usirových....
Trestaj prísne, bitého nech je počuť,
potrestanie zločinu upevňuje dobrý charakter.“
Ptahhotep, prvý minister kráľa Džedkarea, V. dynastia: „Ponaučenie“

1.1. Orientálna despocia – spoločné znaky a špecifiká
Orientálnymi despociami označujeme krajiny starovekého východu. Patria sem
krajiny Mezopotámie - Sumer, Akkad, Babylon, Asýria; ďalej krajiny Blízkeho
východu - napr. Židovský štát; Prednej Ázie - Chetitská ríša; severnej Afriky - Egypt;
Ďalekého východu - Čina; južnej Ázie - India; a ďalšie. Možno sem zaradiť aj
stredoafrické černošské štáty a predkolumbovské civilizácie strednej a južnej
Ameriky, ktoré si vytvorili vlastné štátne útvary.
Orientálne despocie boli najstaršími štátnymi útvarmi v danom priestore. Ak
máme na zreteli štáty Európy a Ázie, tak časovým vymedzením ich vzniku bolo
obdobie do roku 476. Na území Európy takéto štáty, s výnimkou minojských na
Kréte, nevznikali. V Ázií bol hranicou oddeľujúcou despocie od ranofeudálnych štátov
rok 476. V ostatných teritóriách vznikali orientálne despocie aj po tomto hraničnom
dátume ako prvé štátne útvary domorodého obyvateľstva a ich zánik sa spája s
európskou kolonizáciou.
Až na malé výnimky v týchto krajinách nedominoval vzťah k pôde.
Neexistovala feudálna závislosť ani poddanstvo. Výnimkami boli staroveká India
a Čína, ktoré aj napriek tomu, že boli orientálnymi despociami, poznali vazalský
vzťah. Práve tu vznikol feudalizmus, ktorý sa po r. 476 stal vládnucim poriadkom
v západnej Európe. Orientálne despocie vznikali spravidla v úrodných údoliach
miestnych veľtokov, ktoré boli hlavným existenčným prostriedkom pre miestne
obyvateľstvo. Typické pre ne boli veľké zavlažovacie práce, vyžadujúce veľkú mieru
spolupráce a organizáciu. Tá bola dosiahnutá vznikom centrálnej moci. V ich
spoločnosti existovali pozostatky rodového zriadenia. Nositeľmi kultúry a vzdelanosti
boli kňazi. Otroctvo bolo štátne, chrámové a súkromné, pričom to posledné malo
charakter patrimoniálny. Súkromné vlastníctvo buď neexistovalo, alebo bolo značne
8

obmedzené.
V štátnom zriadení platilo, že panovník bol určujúcim činiteľom všetkého
diania. Aj keď bola vyslovená omnoho neskôr a za iných okolností, platila pri
charakteristike postavenia vládcu idea „Štát som ja“. Kráľ bol apoteozovaný, teda ho
považovali za žijúceho boha alebo jeho zástupcu na zemi. Formou vlády bola tzv.
teokratická despocia – vláda žijúceho boha. Administratíva orientálnych despocií bola
silne byrokratická. Úradníci boli vyšší – ktorí rozdeľovali úlohy; im podriadení – ktorí
pre pridelené čiastkové úlohy vypracúvali plány riešenia; a nižší – ktorí zverené úlohy
mechanicky vykonávali podľa vypracovaných pokynov.
1.2. Kráľovská moc a administratíva
Najstaršie štáty vznikali na troskách rodového zriadenia. Predpokladáme, že
od svojho počiatku neboli hneď monarchiami. Prerod z primitívnej rodovej
organizácie na vysoko organizovaný štát sa neudial zo dňa na deň.
Ak za najstaršie štáty na svete považujeme štáty Sumerov, čo je dodnes
neprekonaný fakt, najstarším štátnym zriadením na svete bola tzv. primitívna
demokracia. Spočiatku

hegemonistické postavenie zhromaždenia slobodných

obyvateľov mesta však začalo postupne slabnúť v prospech dovtedy voleného
najvyššieho kňaza mestského božstva. Ten sa stal dedičným panovníkom ako kráľkňaz (sumersky najčastejšie „patesi“, ale známe boli aj iné označenia tejto funkcie).
Obdobným spôsobom ako v starej Mezopotámií vznikli aj ďalšie staroveké
despocie v iných oblastiach. Jeden z najhlavnejších znakov despocií - apoteóza
panovníka - sa všade vyvíjala postupne. Na druhej strane, keď už vznikla,
dosahovala hneď najvyššiu úroveň.
V Mezopotámií bol panovník až do 18. st. p. n. l. označovaný rovnakým
klinopisným symbolom ako boh. Staroveký Egypt bol známy tým, že jeho panovníci
(egyptský výraz kráľ = nesu, pojmom faraón označujeme až panovníkov od 18.
dynastie) boli považovaní za žijúcich bohov. Ich mená, rovnako ako mená božstiev
boli písané v zvláštnom rámčeku - v kartuši. V neskoršom období však bol v
starovekom Egypte, ale aj inde kráľ považovaný za pozemského zástupcu boha.
Panovník bol zobrazovaný ako boh, veľmi často s vonkajšími insígniami božstva,
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napr. s prilbou ozdobenou rohmi býka, v plášti, alebo bola jeho postava zobrazená
väčšia ako postavy ľudí.
Panovník bol teda chápaný väčšinou ako boh samotný. Ako osoba
prirodzeného, ľudského pôvodu, svoju božskú podstatu iba časom nadobúdal,
nerodil sa spolu s ňou. Pravdepodobne pozostatkom matriarchátu bolo, že pri
nadobúdaní božskej podstaty panovníkov najstarších despocií pomerne významnú
úlohu zohrávali ženy, či už živé alebo imaginárne bohyne.
Takúto povahu malo pravidlo zavedené sumerským panovníkom Šulgim z 3.
dynastie Urskej, ktorý ako prvý zaviedol symbolickú povinnosť uchádzača o trón
uzavrieť manželský zväzok s najvyššou bohyňou. V takýchto súvislostiach je
pochopiteľná skutočnosť, že v Mezopotámií nemala manželka panovníka žiadne
výsadné postavenie. Nebola dokonca ani označovaná titulom „kráľovná“, ktorý titul
patril iba bohyni.
V starovekom Egypte odvodzoval kráľ svoje božské postavenie tiež od moci
ženy. V Egypte však išlo o živú, reálne existujúcu osobu, ktorou bola dcéra jeho
predchodcu. V ideálnom prípade to teda bola jeho vlastná pokrvná sestra.
Spravidla najstaršia kráľovská dcéra požívala v Egypte výhody postavenia tzv.
„veľkej kráľovskej dcéry“ a bola legitímnou nositeľkou kráľovskej božskej podstaty.
Túto podstatu prenášala sobášom na dediča prípadne uchádzača o trón, čím z neho
de iure urobila panovníka. Toto bola teda hlavná príčina vzniku staroegyptských
súrodeneckých panovníckych manželstiev, pričom však staroegyptské právo
zakazovalo podobné zväzky medzi prostým ľudom.
V krajinách Prednej Ázie a Blízkeho Východu musíme uvažovať o božskom
postavení starovekých kráľov v iných súvislostiach. Panovník Chetitskej ríše bol
dokonca zosaditeľný zvláštnym šľachtickým zhromaždením zvaným pankuš (doslova
„všeobecná verejnosť“). Pravda chetitskí šľachtici tak mohli urobiť iba v rámci svojej
právomoci odsúdiť kráľa na smrť, ak on sám vyniesol odsudzujúci rozsudok nad
niektorým z nich.
Zvláštnym spôsobom apoteozovaný (ak vôbec v tomto prípade možno hovoriť
o apoteóze) bol panovník starovekého Židovského štátu. Z pochopiteľných a
známych teologických dôvodov nemohol byť židovský kráľ vyhlásený za boha.
Takýto panovník nebol v úplnom rozsahu ani zástupcom boha medzi ľuďmi, nakoľko
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nevykonáva ani funkciu hlavného kňaza. Jeho postavenie medzi panovníkmi
orientálnych despocií bolo najslabšie.
Dôležitá bola úloha despotu ako hlavy náboženstva. Nie vždy bol kráľ zároveň
aj kňazom. Najtesnejšie prepojenie medzi palácom a náboženstvom bolo v Asýrií,
kde kráľ denne, s výnimkou obdobia vojnových výprav, vykonával v chráme osobne
obety. Preto v Asýrií tvorili paláce s chrámami architektonickú jednotku. Naopak v
Babylone kráľ obetoval iba raz ročne, preto budovy boli stavané osobitne.
Veľmi výrazné bolo architektonické oddelenie chrámu a paláca v Egypte. Tu
stál chrám osobitne, čo bol určitým spôsobom paradox, ak si uvedomíme mimoriadne
silnú apoteózu egyptských kráľov. V egyptských podmienkach sa vytvorila veľmi silná
vrstva kňazov, ktorí boli nositeľmi vzdelanosti a kultúry. V neskorších vývojových
etapách egyptských dejín to boli práve oni, ktorí vykonávali na panovníka politický
nátlak a ovládali často konanie faraónov aj v rovine zahraničnopolitickej, až napokon
sami prebrali moc.
Zaujímavým znakom niektorých despocií bola znovukorunovácia kráľa po
uplynutí presne stanoveného času od jeho prvého uvedenia na trón. Z Egypta
poznáme tzv. rituál „heb sed“, čo bol sviatok 30-ročného panovania kráľa. Panovník
musel dokázať svoju fyzickú zdatnosť a len po jej úspešnom dokázaní mohol zotrvať
naďalej na tróne. Niektorí egyptskí panovníci tento rituál vykonali už pred uplynutím
30 ročnej doby, iní ho nevykonali vôbec. Išlo teda o formalitu, ktorej splnenie záviselo
na vôli kráľa.
V Asýrií sa nová korunovácia vykonávala vždy začiatkom nového roka. Aj v
tomto prípade išlo o rituálny akt, pri ktorom kráľ vždy znova a znova potvrdzoval v
úrade dovtedajších hodnostárov, prípadne menoval nových. Nie je však známe, že
by niekedy pri takejto príležitosti panovník nebol znova uvedený na trón.
Čo sa týka nástupníckych poriadkov, všeobecne v starovekých despociách
platilo pravidlo dedenia trónu v mužskej línií. V Egypte kráľ mohol ešte za svojho
života menovať spoluvládcu. Po prvýkrát sa v Egypte stretávame s menovaním
spoluvládcu v období Strednej ríše (okolo roku 1972 p. n. l.), išlo však s veľkou
pravdepodobnosťou o starobylý inštitút, hojne využívaný aj skôr. Pomerne častou
bola aj uzurpácia trónu, v Mezopotámií však bolo žiadúce vedieť vymenovať čo
najviac predkov vládnuceho panovníka, ktorí sami boli už kráľmi. Dosť často na trón
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nastupovali maloletí legitímni dedičia.
Egyptské právo umožňovalo vládnuť aj ženám ako samostatným kráľovnám,
pričom v úradnej korešpondencií vystupovali ako muži. Iný legálny spôsob ako
nadobudnúť trón ženou bolo regentstvo za maloletého kráľa. Právo vládnuť mal
v Egypte každý, kto uzavrel manželstvo s najstaršou dcérou kráľa, alebo aj ten, kto
zomrelého vládcu pochoval a na jeho hrobe vykonal predpísané obrady - najmä
obrad tzv. otvárania úst, kedy sa nástupca trónu dotkol očí a úst múmie, čím jej
umožnil posmrtný život.
Osobitným nástupníckym princípom, v staroveku mimoriadne zriedkavým, bol
avunkulát. V podstate bol typický iba pre jeden staroveký štát - Chetitskú ríšu, aj to
len do 16. st. p. n. l. Išlo o celkom nezvyčajné nástupnícke právo syna sestry
vládnuceho panovníka, v čom sa prejavili pozostatky matriarchátu. V Chetitskom
štáte bol tento ženský princíp potlačený reformou panovníka Telipinu, avšak nie
úplne. V jej zmysle bol totiž dedičom trónu:
- v prvom rade kráľov tzv. zákonný syn (s hlavnou manželkou za použitia zásady
primogenitúry);
- v druhom rade (ak takého nebolo, avšak opäť s využitím práva prvorodeného)
kráľov syn s vedľajšou manželkou;
- a až v treťom rade manžel kráľovej dcéry, teda muž, ktorý svoje oprávnenie vládnuť
odvodzoval od práva ženského dediča.
Právomoci starovekých despotov boli skutočne široké a väčšina z nich sa
odvíjala od teokratického charakteru despotickej vlády. Tieto právomoci panovník
síce mohol vykonávať aj sám, ale väčšinu z nich zveroval menovaným úradníkom,
ktorí mu boli osobne zodpovední. Typickým znakom despocií bol široko rozvetvený
byrokratický štátny aparát, ktorého najvyšším článkom bol sám despota.
Najvýznamnejším oprávnením despotov bolo právo iniciovať a vydávať právne
normy. V rukách despotu bola zlúčená zákonodarná iniciatíva so všetkými ďalšími
atribútmi legislatívnej činnosti. Navyše toto oprávnenie despotovia pravidelne
vykonávali sami. Vyplývalo totiž z ich božského postavenia, ktoré nemohli delegovať
na inú osobu bez popretia vlastnej božskej podstaty. Obmedzením tohto práva bolo
len obdobné oprávnenie spoluvládcu (ktorý ho mal tiež na základe svojej vlastnej
apoteózy), príp. (v despociách, ktoré boli vývojovo mladšie) oprávnenie starovekých
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„stavovských“ snemov kontrolovať všetku kráľovu činnosť.
Druhým najvýznamnejším oprávnením despotu bolo právo vybavovať
diplomatické styky s cudzinou. Toto právo vykonával veľmi často sám, v menej
významných prípadoch však despoti zvykli vybavovaním diplomatických aktivít
poveriť svojich úradníkov, tých ktorí mali na dvore výnimočné postavenie a spravidla
pochádzali z kruhov kráľovskej rodiny.
S diplomatickými aktivitami úzko súviselo oprávnenie despotu veliť vojsku ako
najvyšší veliteľ armády. Išlo o právo vykonávané nielen v čase vojny a vždy
panovníkom osobne. Patrilo sem nielen velenie aktívnej armáde, ale aj menovanie
dôstojníkov v čase mieru. Vzhľadom na absenciu policajných zložiek to bola práve
armáda, ktorá vykonávala podstatnú časť poriadkových opatrení v čase mieru vo
väčšine orientálnych despocií v Stredomorí. Výnimkou z pravidla bol Egypt, ktorý
okrem armády poznal a využíval aj nezávislé policajné jednotky zložené zo štátnych
otrokov, ako aj milíciu.
Sudcovská moc bola významnou zložkou moci despotov. Panovník bol z titulu
svojej božskej moci považovaný za najvyššieho sudcu krajiny, na druhej strane
osobne súdil len zriedkavo. Išlo takmer výlučne len o tie najzávažnejšie kauzy,
ktorých účastníkmi boli osoby z okruhu kráľovskej rodiny. Účasť panovníka na súdení
nižšie postavených osôb bola zachovaná prostredníctvom sudcu, ktorý pre svoje
rozhodovanie musel používať právne normy vydané a signované panovníkom.
V prípade odvolania rozhodoval v najvyššej inštancií spravidla úradník menovaný
despotom (prvý minister, vezír a pod.), do náplne činnosti ktorého patrilo o. i. aj
súdenie vo vyššej inštancií.
Povinnosť a právo panovníka starať sa o chudobných bolo v staroveku tiež
veľmi významné. Spočívalo v správe sýpok a v rozdeľovaní štátneho obilia v čase
hladu buď zdarma alebo za veľmi nízke ceny. Právo patrilo panovníkovi, ale
pravidelne ho vykonávali menovaní úradníci.
Povinnosť a právo panovníka udržiavať poriadok v štáte súviseli s výsadným
postavením kráľa v armáde. Na strane druhej už samotná existencia despotu ako
boha alebo jeho zástupcu bola považovaná za dostačujúcu záruku, že tzv. boží
poriadok zostane zachovaný.
Posledným oprávnením despotu bolo právo a povinnosť starať sa o styk
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s nadprirodzeným svetom. Panovník ako žijúci boh alebo najvyšší kňaz vykonával
tzv. štátne obety, ktoré mali priniesť krajine blaho, dostatok a moc. Zároveň menoval
všetkých vyšších kňazov a ich prostredníctvom dozeral na väčšinu náboženských
úkonov. Táto jeho funkcia azda najviac vyplývala z apoteózy a v niektorých
despociách ovplyvnila aj architektúru kráľovských palácov a chrámov.
1.3. Právo
1.3.1. Štáty Mezopotámie
1.3.1.1. Sociálna štruktúra

Základom sociálnej štruktúry starovekých orientálnych štátov bolo rozdelenie
obyvateľstva na slobodné a neslobodné. Špecifikom babylonského práva, ktoré bolo
vo svojej podstate súhrnom právnych pravidiel krajín Mezopotámie, bolo rozdelenie
obyvateľstva na 3 skupiny: slobodných, poloslobodných a neslobodných.
Slobodným, čiže avílom bol každý samostatne hospodáriaci vlastník pozemku,
ale aj nájomca poľnohospodárskej pôdy. Do tejto skupiny patrili tiež významní
veľkostatkári, kráľovskí úradníci, kňazi, dvorania a samotná kráľovská rodina. Medzi
avílov patrili aj remeselníci a obchodníci, hospodáriaci s vlastným majetkom, a to aj
vtedy, ak svoju činnosť vykonávali ako nájomcovia paláca alebo chrámu. Osobitnú
skupinu avílov tvorili obyvatelia miest so starými privilégiami označovanými termínom
kidinnutu. Tento výraz v sebe obsahoval 3 privilégiá: procesnoprávne imunity - zákaz
uväznenia a ukladania peňažných pokút; oslobodenie od výkonu verejných prác a
nosenia bremien; a ochranu osobnej dôstojnosti privilegovanej osoby. Tieto
oprávnenia prináležali len tým obyvateľom privilegovaného mesta, ktorí sa v takomto
meste narodili.
Poloslobodní, čiže muškéni boli sčasti schopní aj samostatne hospodáriť, ale z
príčin objektívneho charakteru boli v službách paláca alebo chrámu. Do tejto skupiny
patrili poľnohospodárski robotníci, remeselníci i obchodníci v službách paláca,
chrámu alebo inej osoby. Osobitnou skupinou muškénov boli vojaci, ktorí boli
potomkami novoosídlencov alebo pôvodných obyvateľov. Pôdu nevlastnili, ale užívali
pôdu štátu. Za vlády Chammurapiho vznikla skupina tzv. „vojakov s pozemkami“,
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ktorí za užívanie pôdy boli povinní vykonávať vojenskú službu v prospech osoby,
ktorá im pozemok dala do užívania. Okrem vojenskej povinnosti sa v ich prípade
pripúšťala aj služba poriadkovej polície. Dĺžka výkonu služby sa mohla stanoviť na 10
dní mesačne alebo na 4 mesiace v roku. Službu i s pozemkom dedil dospelý syn.
Počet otrokov (v Chammurapiho zákonníku označovaných termínom wardum)
bol pomerne nízky. Právne postavenie mezopotámskych otrokov bolo v porovnaní
s gréckymi alebo rímskymi otrokmi pomerne dobré. Otrok mohol mať vlastný
hnuteľný i nehnuteľný majetok, sám však mohol byť prenajatý. Jeho dispozičné právo
nad vlastným majetkom bolo obmedzené. Ďalšími právami otrokov boli: právo
vykúpiť sa z otroctva, uzavrieť platné manželstvo aj so slobodnou osobou, ako aj
procesná spôsobilosť. Otrok, ktorý sa sám vykúpil z otroctva, bol povinný vyživovať
svojho bývalého pána v prípade potreby až do jeho smrti. Osobitnou skupinou
otrokov boli vojnoví zajatci a celé násilne presídlené národy. Táto skupina
neslobodných bola násilne pripútaná ku kráľovskej alebo súkromnej pôde, s ktorou
ich bolo možné scudzovať. Mali povinnosť odvádzať svojmu pánovi 1/3 výnosu.
V závere dejín Starobabylonskej ríše horeuvedené sociálne rozvrstvenie
zaniklo. Spoločnosť sa rozdelila na skupinu urodzených a neurodzených. V
Novobabylonskej ríši vznikla zvláštna skupina, nazývaná „širkú“. Boli to slobodní
roľníci, ktorí však rozšírili rady skupiny neurodzeného obyvateľstva. Otroctvo zostalo
zachované, zanikol však pojem wardum na označenie otroka. Zúžil sa tiež rozsah
práv otrokov.
Asýrska ríša podobné rozdelenie obyvateľstva nepoznala. Rozlišovala len
medzi slobodnými a neslobodnými, najčastejšie vojnovými zajatcami.
1.3.1.2. Právo pred Chammurapim

1. En-temenovo nariadenie bolo vydané okolo r. 2430 p. n. l. kráľom Entemenom z mestského štátu Lagaš. Nariadenie „vracia deti matkám“, čím oslobodilo
dlžných otrokov. Bolo vzorom neskorších nariadení, ktoré označujeme termínom
míšarum.

Týmto

typom

nariadenia

bolo

prikázané

odpustenie

naturálnych

pohľadávok a prepustenie otrokov, ktorí sa dostali do otroctva z dôvodu nesplneného
dlhu.
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2. Zákonník kráľa Uru-ka-ginu bol vydaný v mestskom štáte Lagaš v 23. st. p.
n. l. Boli ním vykonané rozsiahle reformy, ktorými panovník odvolal daňových
úradníkov, reštituoval chrámový majetok, vydal nariadenie na ochranu majetku
(prísne trestal napr. krádež). Významný bol prísľub ochrany utláčaných, ktorý sa stal
základom Uru-ka-ginovho zákonodarstva.
3. Ur-nammuov kódex vydaný v 21. st. p. n. l. najvýznamnejším panovníkom
mesta Ur sa zachoval iba v zlomkoch. Aj z nich je však jasné, že Ur-nammu určil
pevné miery a váhy, ďalej ostro vystúpil proti osobám, ktoré za vlády jeho
predchodcov zneužívali úradnú moc. Jadro zákonníka tvorili predpisy rodinného a
trestného práva. Ur-nammu kruto trestal manželskú neveru a znásilnenie ženy.
Manželská nevera ženy sa dokazovala vodným ordálom - ponorením obvinenej do
vody. V prípade, že sa jej vina nepreukázala, bol potrestaný ten, kto ju krivo obvinil.
Pred uzavretím manželstva sa konali zásnuby, pri ktorých snúbenec odovzdával
neveste zásnubný dar. Rodičia, ktorí sa rozhodli vydať zasnúbené dievča za iného
muža, museli odmietnutému snúbencovi vrátiť dvojnásobok hodnoty zásnubného
daru. Rodinnoprávne ustanovenia zákonníka tiež riešili vzťah hlavnej a vedľajšej
manželky.
V trestnom práve Ur-nammu prísne trestal ublíženie na zdraví, poškodzovanie
cudzieho majetku, krivé svedectvo a zbehnutie otrokov. Pri výmere trestu využíval na
rozdiel od Chammurapiho princíp kompozície - páchateľ bol odsúdený na peňažný
trest, ktorého výška zodpovedala závažnosti spáchaného činu.
4. Lipit-ištarove zákony sa pripisujú vládcovi mestského štátu Isin, ktorý ich
mal vydať okolo r. 1920 p. n. l. Niektoré z nich majú povahu nariadení typu míšarum.
V čase Lipit-ištarovej vlády sa už vytvorila sociálna štruktúra vo vyššie uvedenej
forme. Aj napriek tomu jeho zákony o muškénoch mlčali. Trestali útek otroka, ale i tú
osobu, ktorá mu v úteku pomohla. Oslobodený mohol byť každý otrok, aj ten, ktorý
sa dostal do otroctva z dôvodu dlžoby svojho pána, musel však svoju prácu
vykonávať presne.
Manželstvo bolo monogamné, v taxatívne vymedzených prípadoch si manžel
mohol zobrať druhú manželku. Išlo o prípady choroby alebo neplodnosti manželky,
kedy sa rozvod nepripúšťal a prvá manželka mala právo na primeranú výživu. Deti
slobodných mužov a otrokýň mohol ich otec oslobodiť, takíto synovia však nesmeli
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dediť spolu so synmi z platného manželstva.
Vo vecnom práve bol zavedený inštitút vydržania pozemku - lehota bola 3ročná. Užívateľ musel pozemok starostlivo obhospodarovať, inak mu hrozila
povinnosť náhrady škody. V trestnom práve sa ukladal trest smrti za lúpež. V prípade
násilného vniknutia do domu iného, mal byť prichytený páchateľ popravený i
pochovaný na mieste činu. Krádež bola trestaná peňažným trestom.
5. Zákony z Ešnunny pochádzajú z 18. st. p. n. l., teda priamo z
Chammurapiho doby. Spoločnosť rozdelili už na avílov, muškénov a otrokov. V
trestnom práve nepoznali inde bežnú krvnú pomstu. Tresty boli výlučne peňažné.
Potrestaný mohol byť aj vysoký štátny úradník, ak nevrátil odcudzenú vec v určenej
lehote majiteľovi.
Zákony upravili ceny, výšku nájomného, platov i úrokových sadzieb. V
súvislosti s tým regulovali výšku náhrady spôsobenej škody i zodpovednosť za škody
spôsobené domácim zvieraťom.
Otrok mohol opustiť mesto so súhlasom svojho pána. Potrestaný bol každý,
kto kúpil otroka od inej osoby ako od jeho vlastníka. Otrok bol považovaný za vec,
preto trestom za zabitie otroka, jeho zranenie alebo za znásilnenie otrokyne bol
majetkový trest.
Predávajúci mal právo spätnej kúpy pozemku, ktorý predal v čase núdze.
Dôležitou novinkou bolo, že zákon uznával za platné len tie manželstvá, ktoré boli
uzavreté formou zmluvy. V prípade manželskej nevery bola potrestaná len neverná
manželka, a to trestom smrti. Toto ustanovenie prežilo celé storočia a objavilo sa
opäť v práve východnej kresťanskej cirkvi. Rozvod zákon neupravil, uznával však
prípady, ktorých účinky sa rovnali rozvodu.
1.3.1.3. Chammurapiho zákonník

Tento kódex pochádzajúci z 18. st. p. n. l. formálnou dokonalosťou prevýšila
až Justiniánova kodifikácia. Rozdeľujeme ho na prológ, zákonodarnú časť (ktorú
umelo na 282 paragrafov rozčlenil francúzsky asýriológ Scheila) a epilóg. Samotná
zákonodarná časť sa rozdeľuje na 2 časti - prvú (§§ 1 - 41) a druhú (§§ 42 - 282).
§§ 1 - 41 upravovali právne postavenie avílov, muškénov a otrokov.
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Základným rozlišovacím znakom bola výška pokuty za ublíženie na zdraví alebo
zabitie - v prípade poškodenia avíla sa platila plná výška, za muškéna polovica a za
ublíženie otrokovi jej zlomok. Typickou pre tento zákonník bola zásada odvety (lat.
tallio – oko za oko, zub za zub), ku ktorej sa Chammurapi vracal veľmi často, ale iba
v prípade poškodenia avíla avílom. V týchto prípadoch bola odveta používaná nie len
v prípade úmyselnej vraždy, ale aj v iných prípadoch, kedy sa uplatňovala často až
do absurdných dôsledkov.
V prípade avílov bolo smrťou trestané aj krivé obvinenie z vraždy a držanie
cudzieho otroka. Za násilné vniknutie do domu iného sa ukladal trest ako v prípade
Lipit-ištarových zákonov.
Za lúpež v meste bolo mesto povinné nahradiť poškodenému škodu, ak ten
vedel dokázať jej výšku. V prípade lúpežnej vraždy, ak zostal páchateľ neznámy,
muselo spoločenstvo zaplatiť určitú sumu striebra pozostalým. Časté boli opatrenia,
ktoré možno označiť ako poriadkové.
V §§ 42 – 282 bolo obsiahnuté nariadenie typu míšarum vo forme časovo
obmedzeného pripustenia dlžného otroctva ( v 4. roku služby povinnosť prepustiť).
Zákon tiež určil výšku úrokov. Založiť vec bolo prípustné len zmluvou.
Manželstvo bolo monogamné. Bolo uzatvárané zmluvou, ktorú v mene
nevesty podpisoval otec. Manželstvo zanikalo smrťou alebo rozvodom. Cudzoložstvo
bolo prísne trestané. Znásilnenie sa trestalo smrťou.
Deti boli pod otcovskou mocou. Otec však nemal moc nad ich životom a
smrťou. Mohol ich dať do otroctva na odpracovanie svojho dlhu. Rozšíreným javom
bola adopcia. Remeselníci mohli adoptovať vlastných učňov, museli ich však vyučiť
svojmu remeslu. Postavenie žien bolo dobré. Veno zostávalo v ich vlastníctve,
manžel ho len dočasne spravoval. Žena mohla uzatvárať vo vlastnom mene zmluvy,
vystupovať pred súdom, dokonca zastávať funkcie v štátnej správe.
Dedičské právo uznávalo len dedenie zákonných synov rovným dielom,
pripúšťal sa však prednostný podiel obľúbeného syna. Synov otrokýň mohol ich
slobodný otec za svojho života uznať. Takíto synovia dedili spoločne s ostatnými, tí
však mali právo prednostného výberu z dedičstva pri zachovaní zásady rovnosti
podielov.

18

1.3.1.4. Právo po Chammurapim

Po Chammurapiho smrti boli na území Babylonu vydávané nariadenia typu
simdatum, teda nariadenia na výkon štátnej správy. Významnejšími zákonmi z tohto
obdobia boli len Staroasýrske zákony z r. 2000 p. n. l., ktoré upravovali procesné
právo a Stredoasýrske zákony. Tieto zákony

vydané v r. 1115 - 1077 kráľom

Tiglatpilesarom I. ochraňovali manželstvo do takej miery, že trestali smrťou aj muža,
ktorý vedel, že sa dopúšťa nevery s vydatou ženou, a ženu vždy. Trestané smrťou
bolo aj spôsobenie potratu. Postavenie žien v manželstve i mimo neho bolo zlé. Žena
bola úplne závislá na svojom manželovi alebo otcovi, právo jej poskytovalo len veľmi
obmedzenú ochranu. Inou oblasťou úpravy bolo dedičské právo. V zmysle jeho
ustanovení najstarší syn mal po otcovej smrti dostať 2 časti z dedičstva. Významnými
boli tiež ustanovenia o predaji pôdy, svojvoľnom posunutí hraníc pozemkov,
o udržovaní kanálov, o dlhoch a krádežiach. Množstvo nariadení pojednávalo
o živote paláca a háremu.
1.3.1.5. Súdna moc v Mezopotámií

Od vzniku štátnych útvarov v mezopotámskej oblasti až do Chammurapiho
doby bol výkon súdnej právomoci v podstate v rukách chrámových sudcov - kňazov,
ktorí vykonávali súdnu činnosť v chrámoch jednotlivých mestských alebo dedinských
občín. Až Chammurapiho súdna reforma znamenala urýchlenie vývoja súdnictva, t.j.
jeho uvedenie pod vplyv a dozor panovníka.
V Chammurapiho súdnej organizácii zaujímal panovník pochopiteľne najvyššie
miesto. V doslove k svojmu dielu sa Chammurapi nazýva „kráľom spravodlivosti",
svoju činnosť označuje ako „poskytovanie spravodlivosti ľuďom“ a svoje rozhodnutia
ako „rozhodnutia spravodlivosti“. Súčasne vyzýva každého, kto cíti, že mu bolo
ukrivdené, aby si overil svoj prípad podľa zákonov vytesaných do stély. V rámci
svojej súdnej právomoci vo veciach občianskych a trestných – mohol panovník dávať
vhodné príkazy pre náležitý priebeh procesu, t. j. predvolanie svedkov alebo
obžalovaného. Tiež mohol nariadiť začatie i prerušenie procesu, ak bolo súdom
odopreté jeho konanie. V trestných veciach mohol panovník nariadiť zatknutie
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podozrivých osôb. Panovníkovi prislúchalo taktiež právo stíhať zneužitie úradnej
moci, branie úplatku a pod. Chammurapiho zákonník sa výslovne zmieňuje o práve
panovníka udeliť milosť.
Ďalšiu skupinu sudcov tvorili úradné osoby poverené panovníkom, ktorí sa
nazývali kráľovskí sudcovia. Rozhodovali takmer výhradne v zbore. Počet členov
týchto zborov sa pohyboval medzi 6-10. Zo súdov po reforme zmizol kňazský prvok
aj keď nie vo všetkých smeroch. Chrámoví sudcovia boli príslušní pri prejednávaní
niektorých dôkazov , pri ordáloch a pri prísahe.
Z dostupných klinopisných prameňov môžeme získať bohatý prehľad osôb,
ktorým patrila súdna právomoc alebo ktoré môžeme považovať aspoň za pomocné
súdne orgány. V poradí po panovníkovi druhým bol miestodržiteľ ako predstaviteľ
najvyššej ríšskej politickej moci v určitom správnom obvode. Za ním sa nachádzal
jeho zástupca poverený rôznymi úlohami na administratívnom poli. Pri súdnom zbore
vystupovali viacerí pomocní úradníci.
Súdne miesto, kde sa spravidla konali v mestách procesy, bolo označované
ako „brána“. Označením „brána“ možno rozumieť súd určitej mestskej časti, miestne
príslušný podľa bydliska sporných strán alebo podľa miesta spáchaného činu. Každý
tu mohol uplatňovať poškodenie alebo stratu svojho majetku a nepravdivá výpoveď
na tomto mieste sa trestala ako podvodné klamanie štátneho orgánu. Na tomto
mieste sa prejednávali aj spory manželské alebo sa zisťovali nebezpečné vlastnosti
dobytka.
Čo sa týka súdneho procesu, treba zákony rozlišovali medzi procesom
občianskym a procesom trestným. Na jednej strane v starovekej Mezopotámií sa dá
len ťažko rozpoznať o aký proces ide, ale na strane druhej boli zreteľné určité
rozdiely. Len v trestnom konaní sa nariaďoval dôkaz ordálom, len pri ňom sa
rozhodovalo o veciach hrdelných a len tu nebola možnosť odpustiť tomu, kto spôsobil
škodu, s výnimkou zvláštneho prípadu pri odpustení cudzoložstva manželom
manželke, kedy spoločníkovi previnilej manželky mohol odpustiť len panovník.
Poškodený nemal možnosť v trestnom konaní žiadať o jeho zastavenie a tým zbaviť
viny páchateľa, pričom v občianskych veciach už začatie sporu bolo závislé na
podnete jednej zo sporných strán a jeho priebeh bol taktiež závislý na vôli strán:
možnosť pokonávky, vzdanie sa nároku, jeho obmedzenie, rozšírenie a pod.
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K trestnému konaniu mohlo dôjsť nielen z vôle strán, ale aj zásahom štátnej moci.
Zvláštnosťou je, že spor sa mohol začať ako občianskoprávny, avšak konečný
verdikt mohol mať charakter trestnoprávny, dokonca i končiaci trestom smrti pre
žalovanú stranu.
Svojpomoc bola v Chammurapiho zákonoch výslovne zakázaná. O krvnej
pomste nie je v Chammurapiho zákonoch ani zmienka, a to ani vo forme zákazu. Na
druhej strane sa osobám poškodeným alebo ohrozeným dovoľovali niektoré zákroky
proti páchateľovi, niekedy sa tento zákrok mohol zmeniť dokonca na akýsi druh
lynčovania. Ako príklad možno uviesť ustanovenie, podľa ktorého bez formálneho
súdneho procesu mohol byť, zrejme každým, potrestaný okamžite a na mieste
hodený do ohňa ten, kto zneužil požiar k plieneniu.
K začatiu súdneho procesu dávala podnet strana, ktorá zamýšľala uplatniť
pred súdom svoj nárok proti odporcovi. V trestných veciach sa konanie mohlo začať
aj na podnet úradnej moci. Rozlišovalo sa, či ide o uplatnenie nároku vecnoprávneho
alebo záväzkového. Bolo vecou strany, ktorá svoj obligačný nárok uplatňovala, aby
svojho odporcu predvolala a predviedla k súdu. Pri uplatnení vecného nároku
odpadalo predvolanie, predvedenie druhej strany k súdu bolo zariadené úradmi
a mohlo byť aj vynútené.
Začatie súdneho procesu bolo činnosťou oboch strán. Konanie pred
kráľovským súdom sa však začínalo na základe jednostrannej žiadosti, resp. žaloby,
bez spolupôsobenia druhej strany. Ak nebol nárok hneď odmietnutý, musel byť
v ďalšom

štádiu

preukázaný

prostriedkom patrila

prípustnými

predovšetkým

dôkazmi.

svedecká výpoveď.

K hlavným
Krivé

procesným

svedectvo sa

v hrdelných sporoch trestalo trestom smrti, v ostatných majetkovým trestom. Bežným
prostriedkom bola prísaha, ktorá mala povahu potvrdzovaciu, nakoľko ňou strany
potvrdzovali svoje prednesy. Prisahalo sa nielen pred panovníkom a bohom
Mardukom, ale aj pred inými miestnymi bohmi. Zloženie prísahy znamenalo
v niektorých prípadoch vylúčenie zodpovednosti za náhradu škody. Ďalším
významným dôkazom boli tabuľky obsahujúce zápis, ktorého sa strana dovolávala.
Taktiež sa používal dôkaz miestnou obhliadkou. V trestnom konaní pristupoval ešte
zvláštny dôkazný prostriedok – ordál. Pri tomto dôkaze sa obvinený ponoril do vody
v rieke a rozhodnutie o vine sa nechávalo na božstve rieky. Ak sa obvinený neutopil,
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bolo to považované ako dôkaz jeho neviny. Využíval sa najmä v prípade obvinenia
z čarodejníctva a pri obvinení ženy z cudzoložstva.
Ak sudcovia považovali konanie za ukončené, vydali súdne rozhodnutie.
Takéto rozhodnutie nebolo samo o sebe pre strany záväzné. Aby sa stalo záväzným
pre obe strany, muselo dôjsť medzi nimi k písomnej dohode, potvrdenej
prísahou, ktorou sa obe strany vzdávali práva viesť v budúcnosti proti sebe v tej istej
veci spor. V konaní pred kráľovským súdom takáto dohoda nebola potrebná, nakoľko
rozsudok nadobúdal záväznosť a vykonateľnosť ihneď.
Najbežnejším spôsobom ako vynútiť plnenie bola osobná exekúcia. Dlžník,
ktorý nemohol uspokojiť veriteľovu pohľadávku, mohol byť vzatý ako rukojemník,
držaný veriteľom k odpracovaniu dlhu alebo aj predaný do otroctva.
1.3.2. Staroveký Egypt
1.3.2.1. Pramene práva

Prameňmi práva starovekého Egypta boli: egyptský zákonník; kráľovské
dekréty; nápisy na papyrusoch; nápisy na stenách hrobiek.
1. Egyptský zákonník. Starí Egypťania svoje písané zákony zaznamenávali na
zvitky papyrusu alebo zvitky kože. Tie boli uložené v kráľovskom súdnom archíve.
Ich kópie mal prvý minister a jednotlivé súdne dvory. Originál samotného zákonníka
sa dodnes nezachoval, vieme však z hodnoverných zdrojov, že kódex pozostával z 8
zvitkov. V helenistickom období platil zákonník len pre pôvodných Egypťanov, Gréci
sa riadili vlastnými zákonmi. Niektoré normy verejného práva však platili pre obe
skupiny obyvateľstva.
2. Kráľovské dekréty
kráľov 5.

–

8.

dynastie,

označujeme tiež ako edikty. Najstaršími boli edikty
upravujúce

oblasť

trestného

práva

a regulujúce

pracovnoprávne vzťahy. Dekréty mali platnosť zákona, keďže ich autorom bol sám
panovník.
3. Nápisy na papyrusoch zaraďujeme medzi pramene práva vtedy, ak
obsahovali právne dokumenty, napr. zmluvy, súdne záznamy, ale aj literárne diela,
z ktorých sa môžeme dozvedieť o egyptskej právnej praxi.
4. Nápisy na stenách hrobiek mali podobnú povahu. Relevantné boli z nich len
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tie, ktoré obsahovali opisy právnych dokumentov, napr. závetov.
1.3.2.2. Inštitúty starovekého egyptského práva

Manželstvo a rodina. Egyptské právo nestanovovalo vekovú hranicu pre vstup
do manželstva. Dosiahnutie pohlavnej dospelosti, ktoré bolo jedinou podmienkou pre
uzavretie manželského zväzku, nebolo podmienené dosiahnutím predpísaného veku.
Právo však zakazovalo pohlavný styk so ženou, ktorá bola považovaná ešte za
dieťa.
Manželstvá pokrvných príbuzných boli u bežných ľudí trestné, v kráľovskej
rodine sa však vyskytovali veľmi často. Ptolemaiovské kráľovské právo ich priamo
prikazovalo. Pravidlom bolo manželstvo s jednou plnoprávnou manželkou, polygamia
sa výnimočne vyskytovala predovšetkým u vysoko postavených osôb a – opäť –
v kráľovskej rodine.
Postavenie manželky bolo veľmi dobré. Okrem spoločného majetku
s manželom mohla manželka vlastniť majetok aj sama, mohla mať samostatnú
živnosť, samostatne uzatvárať obchodné zmluvy a vystupovať na súde. Obdobné
oprávnenia mali všetky slobodné nevydaté ženy.
Manželstvo bolo považované v Egypte za zmluvu, ktorá však nebola písaná.
Na jej uzavretie sa vyžadoval súhlas otca nevesty. Samotné manželstvo uzatvárali
ženích a nevesta spoločným verejným vyhlásením. Prípustné bolo uzavrieť
manželstvo na určitý čas.

Manželstvo zanikalo smrťou jedného z manželov,

uplynutím času alebo rozvodom.
Rozvod bol prípustný kedykoľvek a pre oboch partnerov. Manžel ho uskutočnil
prehlásením, že manželku prepúšťa (zapudzuje). Manželka sa mohla rozviesť tak, že
opustila svojho manžela. Prepustená manželka, ako aj opustený manžel, mali nárok
na odškodnenie. Ten nevznikal len vtedy, ak bolo manželstvo zrušené z dôvodu
manželkinej nevery.
Rodičia museli hlásiť narodenie každého dieťaťa do tzv. „domu života“, úmrtia
boli evidované v tzv. „dome smrti“. Obe inštitúcie boli predchodcami moderných
matrík.
Vlastníctvo. Rozlišovalo sa medzi majetkom hnuteľným a nehnuteľným.
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Egyptské

právo

poznalo

pojem

zálohu, exekúcie

na

záloh,

odplatného

i bezodplatného nadobudnutia vlastníctva. Vlastníctvo bolo legálne nadobudnuté len
vtedy, ak existovala o úkone listina spísaná a podpísaná pred svedkami a táto listina
bola buď každoročne rovnakým spôsobom obnovovaná, alebo bola uložená do
štátneho archívu. Veľký význam mali služobnosti, z ktorých najvýznamnejšími boli
právo používať zavodňovací kanál a celoživotné práva, napr. právo bývať v dome.
Záväzky. Každý záväzok bol formálne potvrdzovaný prísahou. Najstaršími
egyptskými zmluvami boli zmluvy o prenájme polí na 1 rok. Všetka starostlivosť
o polia nimi prechádzala na nájomcu. Egypťania mali vo veľkej obľube prenájom –
rozoznávali prenájom polí, domov, bytov, dielní, dokonca aj holubníkov. Prenájom
živnosti trval 99 rokov. Často sa vyskytoval prenájom otroka na rôzne práce. Zmluva
bola dojednaná medzi objednávateľom a majiteľom otroka na rozdiel od zmluvy
o dielo, ktorej zmluvnými stranami boli objednávateľ a zhotoviteľ veci. Predmetom
prenájmu mohli byť aj práva, napr. právo pestovať a predávať olej.
Často sa vyskytovali pôžičky, najmä pôžičky obilia. Úrok z omeškania býval
stanovený mimoriadne vysoko, niekedy až na 50%. Zmluvy stanovovali termín
vrátenia, kvalitu i bezplatnú dodávku vracaného tovaru. Dlh trval dovtedy, kým bol
dlžobný úpis v rukách veriteľa. Ten bol po splatení dlhu povinný dať dlžníkovi
potvrdenku. Využíval sa aj dlžobný príkaz, ktorým sa dlžník zaväzoval zaplatiť dlh
buď veriteľovi alebo jeho zástupcom. Egyptské právo poznalo hypotéku i ručenie.
Dedenie. Dedilo sa zo zákona i závetu. Zo zákona dedili synovia i dcéry
rovnako. Ak nebolo detí, dedili zo zákona súrodenci poručiteľa a jeho pozostalý
manžel rovným dielom. Synovia mohli, dcéry museli živiť svojich rodičov. Ak tak
nerobili, mohli byť vydedené. Závet mohla zanechať aj žena. Testamentom mohol
byť majetok zanechaný v zásade komukoľvek, avšak prednosť mali členovia
poručiteľovej rodiny. Výlučne pre účely testamentárneho dedenia sa často využíval
rodinnoprávny inštitút adopcie. Bezdetní manželia mohli adoptovať cudzie deti, čím
z nich urobili svojich dedičov. Muž mohol adoptovať i vlastnú manželku, ktorá takto
získavala pre účely dedenia postavenie jeho dcéry, čím z dedenia vylúčila
manželových súrodencov a celý majetok mohla zdediť sama.
Trestanie a súdny proces. Starí Egypťania sa snažili o dosiahnutie stavu
rovnováhy a pokoja v krajine, ktorý označovali pojmom „maat“. Garantom tohto stavu
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bol panovník, prostriedkom na jeho dosiahnutie trestné právo. To sa riadilo dvoma
zásadami:
- exemplárnosť (tvrdosť) trestu;
- povinnosť niekoľkonásobnej náhrady škody.
Egyptské trestné právo bolo právom súkromným. Konanie sa začínalo
výhradne na návrh poškodeného, ktorý znášal celé dôkazné bremeno a mohol
žalobu kedykoľvek stiahnuť. Nerozlišovalo sa medzi trestným a civilným procesom,
ani medzi právom hmotným a procesným. Všetky súdne konania sa riadili
trestnoprávnymi predpismi. V konaní sa často uplatňoval súdny precedens. Hlavným
sudcom bol prvý minister, vynášať rozsudky mohli v rámci svojej pôsobnosti aj nižší
štátni úradníci. Najbežnejším typom súdu bol rozhodcovský súd zložený z členov
príslušnej komunity. Kráľ súdil len výnimočne, a to len trestné činy dotýkajúce sa jeho
rodiny. Za relevantné sa považovali svedecké výpovede, častá bola prísaha.
Používanie tortúry pri výsluchu obžalovaného sa vyskytovalo veľmi hojne.
V súdnictve hrala veľmi dôležitú úlohu inštitúcia pod názvom „veľké väzenie“.
Tu prebiehali všetky dôležitejšie procesy a s nimi súvisiace výsluchy. Zároveň sa tu
vykonávala väzba podozrivých páchateľov. Tu boli uskladnené všetky súdne
dokumenty a rozhodnutia. Register trestov bol vedený u každého už raz odsúdeného
páchateľa a bol rozhodujúcim v prípade recidívy pre uloženie trestu.
Trestné činy sa delili podľa závažnosti na 3 kategórie:
- osobné trestné činy, ktoré mohli byť urovnané mimo súdnej siene, napr. opilstvo,
nemravné správanie na verejnosti, manželská nevera, znásilnenie;
- občianske priestupky, ktoré museli byť prejednané na súde, napr. lúpež, krádež, ale
aj dedičské spory;
- kriminálne delikty, ktoré boli považované za činy proti zvrchovanosti kráľa.
Najťažším trestným činom bola vzbura proti panovníkovi. Trestom bola smrť,
a ak sa previnil príslušník spoločenskej vrstvy, ktorej sa priznávalo právo na
posmrtný život, tak to bola smrť spojená s upálením mŕtveho tela. Vysoko postavení
dvorania a príslušníci kráľovskej rodiny museli ukončiť svoj život samovraždou na
kráľov rozkaz.
V období Novej ríše (približne 16. – 11. storočie p. n. l.) boli smrťou trestaní
úradníci, ktorí sa dopustili korupcie. Za falšovanie úradných dokumentov sa ukladal
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trest odťatia ruky. Krádež bola trestaná niekedy až stonásobnou náhradou škody.
Medzi kriminálne delikty patrilo zlé zaobchádzanie so zvieratami, ako aj rozbitie
vtáčieho vajca. Závažnými boli trestné činy proti náboženstvu – hádzanie nečistoty
do Nílu, zabitie posvätného zvieraťa, otváranie hrobiek. Do tejto skupiny patrilo aj
odchýlenie sa od osvedčenej praxe lekárskeho umenia. Zakázané bolo aj získanie
existenčných prostriedkov nezákonnými prostriedkami.
Najťažším trestom bol trest smrti, vykonávaný rôznymi spôsobmi. Trest smrti
sťatím nebol bežný, rovnako ako trest smrti narazením na kôl. Vzhľadom na
egyptské náboženské tradície najzávažnejším bol trest smrti upálením, ktorý podľa
egyptského náboženského zmýšľania znemožnil posmrtnú existenciu odsúdeného
jednotlivca. Upálenie sa ukladalo za pochovanie na nedovolenom (posvätnom)
mieste a výnimočne za cudzoložstvo nevernej žene.
V prvom prípade bolo upálené mŕtve telo, ale trest bolo možné uložiť aj osobe,
ktorá vykonala pohrebné obrady. Druhý prípad patril síce medzi osobné delikty, ak
však manžel usúdil, že je príliš závažný, mohol požiadať o rozsudok súd, ktorý trestal
smrťou spojenou so zničením tela nevernú ženu i jej milenca.
Najčastejšie využívaným bol trest finančný. Vzhľadom na to, že starí
Egypťania nepoznali peniaze, išlo spravidla o naturálnu náhradu. Veľmi časté boli
telesné tresty (bitie a palicovanie), ktoré bývali sprevádzané viditeľným zohavením,
napr. odrezanie niektorej časti tela slúžilo ako výstraha do budúcnosti, nie ako trest.
Príležitostne bol ukladaný trest oslepenia.
Trest odňatia slobody v dnešnom zmysle nebol známy. Väzba slúžila len ako
preventívny prostriedok na zaistenie podozrivej osoby, príp. na zadržanie osoby do
vykonania trestu (spravidla smrti). Bol však známy trest odňatia osobnej slobody,
ktorý sa vykonával predajom páchateľa do otroctva.
1.3.3. Ostatné orientálne despocie.

1. Staroveká India. Okolo r. 1500 p. n. l. sa datuje vznik zákonníka, ktorého autorom
bol hinduistický mudrc Manu. Zákonník bol mimoriadne obsiahly (12 kníh
rozdelených každá na 200 – 400 premís) a okrem filozofických zásad obsahoval aj
výklad požadovaných noriem správania. S menšími alebo väčšími obmenami kódex
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platil v Indií až do začiatku 20. storočia. Niektoré jeho ustanovenia boli v období
britskej koloniálnej nadvlády perzekvované, avšak prežili v rovine obyčajovej dodnes.
Manuov zákonník rozdelil indickú spoločnosť na kasty. Kasty boli uzavreté
spoločenské jednotky, ktorých členovia vykonávali rovnaké povolanie a mohli
uzatvárať manželstvá len medzi sebou. Manu rozoznával 4 kasty: kňazov
(brahmanov); bojovníkov (kšatríjov); roľníkov (vajšov); remeselníkov (šudrov).
Z uvedených štyroch kást boli prvé dve privilegované – len ich členovia mohli byť
kňazmi a úradníkmi štátnej správy. Členovia kniežacích rodín a šľachtici patrili do
kasty bojovníkov. Mimo kást stála bezprávna skupina páríov, ktorí boli považovaní za
nečistých.
Manuov zákonník obsahoval ustanovenia rodinnoprávne i trestnoprávne.
Manželstvá bolo možné uzatvárať len v rámci kasty. Bolo zakázané počas života
prestúpiť z jednej kasty do inej. Manželstvo zanikalo smrťou jedného z manželov
alebo rozvodom. Po smrti manžela bola vdova povinná nasledovať manželovo telo
na pohrebnú hranicu a nechať sa s ním zaživa upáliť.
V trestnom práve bolo zakázané ublížiť akémukoľvek živému tvorovi okrem
nepriateľa. Aj v čase vojny bolo potrebné dozrieť na to, aby okrem neho nebol
zranený iný živý tvor.
2. Staroveká Čína. Staroveké čínske trestné právo bolo mimoriadne prísne. Za vlády
prvých cisárov sa zaviedla zásada, že človek je vo svojej podstate zlý a preto je
potrebné prísnymi trestami ho udržať v medziach zákona. Čínska tortúra uplatňovaná
pri výsluchoch bola neobyčajne tvrdá.
Postavenie ženy v Číne bolo podriadené mužovi. Iba muž mohol rozhodovať
o živote svojej manželky alebo inej členky svojej domácnosti. Muž mal v správe
majetok celej rodiny.
3. Chetitské zákony. Zákony Chetitov sa tvorili v rokoch 1650 p. n. l. – 1500 p. n. l.
Bol to súbor kauzálnych predpisov (formulácia normy: ak konanie, tak trest) z oblasti
trestného, rodinného a pracovného práva, ktoré ako jediné spomedzi zákonníkov
orientálnych

despocií

sankcionovali

nerešpektovanie

vôle

panovníka.

Kto

neuposlúchol panovníkovu vôľu, dopúšťal sa hrdelného trestného činu a jeho dom
mal byť zrúcaný.
Inak bolo chetitské trestné právo založené na zásade kompozície. Aj ten, kto
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sa dopustil vraždy mal byť odsúdený iba na uhradenie škody pozostalej rodine.
Výška náhrady škody bola stanovená rôzne podľa osobného statusu poškodeného.
Chetitské trestné právo poznalo celý rad previnení proti rodinnému
spolunažívaniu. Ich páchateľkou však mohla byť len manželka. Útok na česť ženy sa
kvalifikoval ako znásilnenie a trestal sa smrťou len v prípade, ak k nemu došlo
v horách, kde si napadnutá nemohla krikom privolať pomoc. Za mestskými hradbami
páchateľ nebol trestaný.
Zákony poznali zmiešané manželstvá medzi slobodnými a neslobodnými.
V prípade rozvodu takého zväzku deti zostávali s osobne slobodným partnerom, ale
jedno dieťa ostávalo vo výchove druhého bývalého manžela.
4. Staroveké židovské právo. Podľa starovekého židovského chápania právo
pochádzalo od Boha, teda bolo sprostredkovateľom vyšších noriem a hodnôt.
Každodenný život usadlíkov v Kanaáne upravovali Mojžišove zákony, ktoré podľa
tradície obsahovali 613 prikázaní a zákazov. Prvým a najvyšším prameňom práva
bola Tóra, ktorá obsahovala náboženské ako aj civilné zákony.
Druhým najvýznamnejším prameňom práva po Tóre bola od pol. 5. st. p. n. l.
tzv. mišna. Bola to zbierka tých predpisov, ktoré reagovali na nové spoločenské
pomery vzniknuté v Judei do 2. st. p. n. l. Patrili sem novšie náboženské predpisy
a svetské zákony prijímané v tejto etape. Autori mišny vychádzajúc z predpisov Tóry
dedukovali, vyvodzovali súvisiace právne normy, ktoré samotná Tóra neobsahovala.
Predpisy mišny boli právnymi vedcami detailne preskúmané, čím vznikol ďalší
prameň židovského práva – gemárá (uzáver, výsledok diskusie o zákonoch).
Spoločným názvom pre mišnu i gemaru je Talmud. Talmud sa zaoberal skúmaním
predpisov mišny. Okrem náboženského práva sa zaoberal aj súkromným právom
hmotným a trestným právom. V dejinách Židovského štátu vzniklo niekoľko vydaní
Talmudu (posledný v babylonskom zajatí).
Tóra rozoznávala trojaký štatút súkromných osôb. Rozlišovala medzi
plnoprávnym židom, príchodzím a cudzincom. Za plnoprávneho žida bol považovaný
len taký muž, ktorý pochádzal z lona Abrahámovho a vo veku ôsmich dní ho prijali
zodpovedajúcimi obradmi do „zväzku Abrahámovho“ – t. j. podrobil sa obriezke.
Príchodzím bol ten, kto žil istý čas v cudzine, kde požíval fyzickú alebo duchovnú
ochranu inej osoby. Cudzinci boli osoby cudzieho pôvodu zdržiavajúce sa
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v Palestíne.
Jedným z najdôležitejších inštitútov rodinného práva bolo manželstvo, ktoré
bolo vždy uzatvárané zmluvou medzi manželmi, nie kúpou nevesty. Hmotné statky
zahrnuté v zmluve neboli považované za kúpnu cenu, ale za svadobný dar, príp.
veno. Manželstvo bolo monogamné, Mojžišove zákony však akceptovali v prípade
bohatých osôb ich nepísané právo polygamie. Židovské právo poznalo inštitút
rozvodu. Manžel mohol bez udania dôvodu listom prepustiť svoju manželku, na
druhej strane manželka mohla svojho manžela opustiť len výnimočne. Pre oblasť
Palestíny bol typický inštitút levirátu – vdova bola povinná sa po smrti manžela vydať
za jeho brata.
V dedení platila podľa najstarších židovských zákonov zásada, že po otcovi
mohli dediť len synovia jeho prvej manželky, ostatní len vtedy, ak ich otec adoptoval.
Mojžišove zákony umožnili dediť všetkým synom.
Jednou zo základných zásad židovského trestného práva bola zásada odvety
(tallio). Účelom trestu bola represia, nie náprava. Najčastejším trestom bolo
ukameňovanie ukladané za trestné činy proti viere a za manželskú neveru. Židovské
právo poznalo aj iné formy trestu smrti. V menej závažných prípadoch však bolo
namiesto hrdelného trestu možné uložiť telesný trest alebo peňažnú pokutu.
5. Právo orientálnych despocií čiernej Afriky. Orientálne despocie tzv. „čiernej Afriky“
sú menej známymi krajinami. Aj keď vznikali v neskoršom období a správ o nich
máme viac než dosť hlavne zo zápiskov arabských cestovateľov, ich právny poriadok
je málo známy. Vieme, že mali silne prepracovaný systém trestného práva, založený
na prísnom exemplárnom trestaní všetkých previnilcov. V rodinnom práve bol
zavedený inštitút polygamie, a to nielen v panovníckych rodinách. V niektorých
štátoch bol panovník síce považovaný za boha, ale len dovtedy, kým bol pri plnom
zdraví. V prípade jeho nevyliečiteľnej choroby bol vladár najvyššími úradníkmi štátu
rituálne zabitý, aby na jeho miesto mohol nastúpiť jeho dedič.
6. Predkolumbovské právo krajín strednej a južnej Ameriky. Podobne ako orientálne
despocie v Afrike, aj tieto indiánske ríše vznikli pomerne neskoro. Právo Mayov nie je
až tak dobre známe ako právo Aztékov a Inkov. Aztékovia boli povestní krutosťou,
ktorá vyplývala z ich náboženských predpisov. Inkovia naopak boli v trestaní
pomerne mierni, trest smrti ukladali iba za tie delikty, ktoré narušili pokoj v ríši a boli
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akokoľvek namierené proti integrite vládnej moci. Indiánske právo väčšinou
zakazovalo polygamné manželstvá s výnimkou panovníckych rodín.
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2. KAPITOLA: STAROVEKÉ GRÉCKO
„Spravodlivosť je vlastná štátnemu spoločenstvu;
lebo v štátnom spoločenstve vládne právo
a právo rozhoduje o tom, čo je spravodlivé.“
Aristoteles: „Politeia“

2.1. Grécky štát

2.1.1. Grécka spoločnosť a štát v predarchaickom období

Dejiny starovekého Grécka sa rozdeľujú na nasledovné etapy:
1) predarchaické obdobie (2000 – 9. st. p. n. l.):
- minojské obdobie (2000 – pol. 14. st. p. n. l.)
- mykénske obdobie (14. – 12. st. p. n. l.)
- obdobie temna (12. – 9. st. p. n. l.)
2) archaické obdobie (9. – 6. st. p. n. l.)
3) klasické obdobie (5. st. – 323 p. n. l.)
4) helenistické obdobie (323 – 30 p. n. l.)
Najstaršími štátmi v Európe boli mestské štáty, ktoré vznikli v prvej polovici 2.
tisícročia na ostrove Kréta a priľahlých ostrovoch. Podľa mena najstaršieho známeho
(aj keď historicky nie celkom doloženého) panovníka tieto štáty označujeme ako
minojské. Boli to orientálne despocie, ktoré boli námornými veľmocami svojej doby.
V pol. 14. st. p. n. l. boli zničené prírodnou katastrofou.
Na území pevninského Grécka v 30. – 22. st. p. n. l. žili kmene zaoberajúce sa
poľnohospodárstvom. Podľa názvu poznáme iba jeden z týchto tzv. autochtónnych
(pôvodných) kmeňov – Pelasgov.
V 22. – 20. st. p. n. l. sa zo severu prisťahovali do južnej časti Balkánskeho
polostrova prvé kmene Hellénov. Rozoznávame tri skupiny týchto kmeňov: Iónov,
Achájcov a Aiolov. Najvýznamnejšou skupinou sa stali Achájci, ktorí sa usadili
v centrálnych oblastiach starobylej kultúry, kde v druhom tisícročí p. n. l. vybudovali
vysoko

rozvinutú

spoločnosť

a svoje

prvé

štáty,

dnes

nazývané

podľa

hospodárskeho, kultúrneho a politického centra vtedajšieho Grécka mykénskymi
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štátmi.
Do začiatku 14. st. p. n. l. vzniklo v Grécku niekoľko štátov mykénskeho typu.
Samotné Mykény nemali vedúce postavenie. Jednotlivé štáty boli pôvodne ovládané
navzájom často spríbuznenými panovníkmi a ich vojenskou družinou. Ich správna
a hospodárska organizácia bola primitívnejšia ako u orientálnych despocií Blízkeho
Východu, či minojskej Kréty. Minojský správny a ekonomický systém Achájci prevzali
spoločne so znalosťou písma v pol. 15. st. p. n. l.
Koniec mykénskeho obdobia bol spojený s príchodom kmeňov Dórov v pol.
12. st. p. n. l. Mykény, centrum tejto civilizácie, boli zničené. Mykénske paláce
a pevnosti už nikdy nemali byť obnovené.
Obdobie temna bolo charakteristické budovaním nového usporiadania po
páde Mykén. Keďže jediným prameňom z tohto obdobia sú Homérove eposy,
označujeme ho aj ako obdobie Homérske.
Po páde mykénskej civilizácie sa do Grécka prisťahovali kmene Dórov, Iónov
a Aiolov, ktorí boli obyčajnými pastiermi, roľníkmi, či bojovníkmi. Spoločnosť obdobia
temna bola teda spoločnosťou rodovou. V Grécku v tomto období neexistovali štáty.
Základnou sídelnou jednotkou bola rodová obec. Grécke pobrežné i vnútrozemské
oblasti boli relatívne izolované, ich centrom bola menšia či väčšia úrodná pláň. Na
tomto mieste bola vybudovaná centrálna osada – zárodok budúceho mestského
štátu (polis).
Organizácia spoločnosti obdobia temna sa nazýva vojenská demokracia.
Spoločnosť bola výrazne sociálne diferencovaná, rozdeľovala sa na aristokratov
a neurodzený ľud. Jej základom boli staré rodové skupiny, príslušnosť ku ktorým
určoval osobný (príbuzenský) vzťah. Najvyššou takouto skupinou bola fýla (kmeň),
ktorá bola zároveň aj jednotkou vojenskou. Fýly sa skladali z frátrií. Najnižšou
jednotkou boli rody (gr. jedn. č. „genos“). Fýly sa neskôr zoskupili do kmeňových
zväzov, ktoré sa stali základnými kameňmi budúcich štátov. Obyvateľstvo Atén
a Attiky sa delilo na 4 iónske fýly: Aigikoreis, Argadeis, Geleontés, Hoplétés. Naproti
tomu Sparta a ostatné oblasti Peloponézu rozoznávali 3 dórske fýly: Dymánés,
Hylleis, Pamfýloi. Ich funkcia bola vojenská, všeobecne organizačná pre účely
správne, náboženské a i.
Z rodov sa postupne vyčlenili najbohatšie a najmocnejšie – vznikli urodzené
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rodiny (rodová aristokracia). Z ich radov pochádzali vládcovia kmeňov – králi
(basileovia). Moc kráľa sa odvodzovala od veľkosti ovládaného územia, bohatstva
a osobnej statočnosti. Basileos vykonával vo svojom kmeni vojenské, súdne
a náboženské funkcie. Za svoje služby dostával od ľudu časť pozemkov ako odmenu
i ako odznak svojho postavenia. Patril mu podstatný podiel na koristi z vojen so
susedmi. Basileos bol hlavou svojej obce a jeho hlavnou úlohou bolo zabezpečiť jej
ochranu pred nepriateľmi. Nebol to neobmedzený vládca, dedičnosť jeho úradu
nebola automatická. Moc basileov bola vážne naštrbená v závere obdobia temna.
Basileov dom a hospodárstvo boli mocenským a majetkovým centrom obce.
Tu sa zhromažďovala jeho družina a v prípade potreby aj rada urodzených, tvorená
miestnou aristokraciou s hlasom poradným. Ľudové zhromaždenie tvorili všetci
dospelí slobodní muži. Nemalo síce veľké právomoci, avšak niektoré dôležité
rozhodnutia basilea a rady urodzených podliehali jeho schváleniu.
Spoločnosť obdobia temna stála na prahu mestskej civilizácie a štátu. Ešte
nevznikli štátne orgány, byrokracia a systém písaného práva.
2.1.2. Vznik mestských štátov a ich sociálna štruktúra

V archaickom období starovekého Grécka naďalej ešte prežívalo staré
kmeňové zriadenie Grékov, typické pre predošlé etapy. V rodiacom sa štáte však
okrem

aristokratov

zaujali

svoje

miesto

aj

slobodní

obyvatelia

rôzneho

spoločenského postavenia, nepatriaci k žiadnemu z rodov. Spoločnosť ovládali
osoby pochádzajúce z rodov, ktoré už Homér nazýval pojmom urodzení (grécky
„aristoi“). Tieto osoby si udržali svoje vedúce postavenie v spoločnosti aj po zániku
kmeňovej kráľovskej moci.
Zjednotením kmeňových osád vznikol grécky mestský štát (polis). Všetky
národy, ktoré sa nepodriadili gréckej kultúre a nežili v mestských štátoch, boli
považované za barbarské. Vo väčších mestských štátoch bolo politickým strediskom
mesto, ostatné osady mali samosprávne postavenie. Niekedy obyvatelia centra strhli
vládu a ostatné, často etnicky odlišné obyvateľstvo im podliehalo ako neplnoprávne.
Poznáme aj oblasti, kde jedna väčšia úrodná planina bola rozdelená medzi viacero
mestských štátov.
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Grécky mestský štát bol suverénnou, samostatnou a ekonomicky sebestačnou
politickou organizáciou občanov, ktorí boli jeho vládnucou sociálnou skupinou, ale
tvorili len časť jeho obyvateľstva. Príslušnosť k občianskemu kolektívu sa dedila. Len
občan (a nik iný) mohol vlastniť pôdu a budovy na území mestského štátu, mal
politické práva, právo na ochranu života a majetku. Zároveň bol povinný bojovať vo
vojsku, ekonomicky prispievať na fungovanie štátu a podriaďovať svoje záujmy
záujmom kolektívu. Jeho právom a zároveň povinnosťou bola účasť na štátnom
náboženstve (občan musel prinášať obety v chrámoch na území mestského štátu).
Ostatní obyvatelia mestského štátu (cudzinci, neplnoprávni roľníci a otroci)
nemali politické práva a ich hospodárske a právne postavenie ako aj ich povinnosti
boli odstupňované podľa kategórií.
Občianstvo chápali Gréci omnoho prísnejšie ako Rimania. Považovali ho za
mimoriadne dôležité, keďže občan mal účasť na politickej moci. Grécke právo
nepoznalo obmedzené občianske práva (obdobné rímskemu civitas sine suffragio –
občianstvo bez volebného práva). Právne postavenie privilegovaného cudzinca
(proxenos) sa výrazne odlišovalo od občana. Občianstvo mohol získať iba vo
výnimočných prípadoch. Ostatní cudzinci (metoikovia) boli v mestskom štáte
trpenými obchodníkmi alebo remeselníkmi, boli pravidelne zdaňovaní a povinní
vojenskou službou nižšieho charakteru. Mohli síce uzatvárať manželstvá s občanmi,
deti z takýchto manželstiev sa však nepovažovali za legitímne. Tí z metoikov, ktorí sa
vo svojej domovine zaslúžili o mestský štát, v ktorom mali trvalý pobyt, mohli byť
postavení na roveň občanov. Toto sa nazývalo isoteleia a jej obsahom mohlo byť
zrovnoprávnenie s občanmi v platení daní, právo vlastniť nehnuteľnosti, nie však
práva politickej povahy.
Otroci tvorili neslobodné obyvateľstvo. Delili sa na štátnych a súkromných.
Štátni otroci pracovali ako policajní strážnici, boli pisármi, účtovníkmi, pracovali
v mincovniach, ako dozorcovia väzňov, robotníci v baniach a lomoch a časom získali
právo zúčastňovať sa vo vojne. Súkromní otroci boli vychovávateľmi detí, vykonávali
rôzne remeselné činnosti, pracovali na poliach a pod. Otroctvo vznikalo narodením,
kúpou alebo vojnovým zajatím.
V archaickom období sa vojenské, náboženské a súdne funkcie kmeňových
orgánov obdobia temna zmenili na politické. Politický život sa sústredil do centra
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mestského štátu, kde sídlili úrady, zasadali súdy a kde bolo zhromaždisko ľudu –
agora.
Svoj najväčší rozmach prežívali mestské štáty v klasickom období, kedy sa
zdokonalila ich štátna správa a dobudovali sa ich právne poriadky. Po víťazstve nad
Perzskou ríšou sa mestské štáty začali združovať do spolkov (tzv. symmachií).
Najvýznamnejšími spomedzi nich sa stali Aténsky námorný spolok a Peloponézsky
spolok.
2.1.3. Typy štátnej organizácie mestských štátov
2.1.3.1. Aristokracia

Poleis

vznikali

pôvodne

ako

legendárne

kráľovstvá,

v

historických

dokumentoch sa však mená reálnych kráľov príliš nevyskytujú. Tak aténsky Theseus,
ako aj spartský Lykurgos sú skôr postavami z mýtov. Preto možno tvrdiť, že
najstaršou historicky doloženou štátnou formou gréckych mestských štátov je
aristokracia. Aristokracia bola vládou šľachty, uzavretej skupiny vznešených ľudí. V
ďalšom sa budeme venovať rozboru dvoch gréckych modelov aristokracie - Sparte a
Aténam.
2.1.3.1.1. Sparta (Lakedaimón)

Na začiatku 1. tisícročia p. n. l. prenikli do oblasti Lakónie na Peloponéze
grécke kmene Dórov a usadili sa tu. Následne došlo k podrobeniu pôvodnej
achájskej osady a zjednoteniu ďalších štyroch, čím vznikla polis, ktorá dostala názov
Lakedaimón (podľa oblasti, ktorej sa stala centrom), ale v dejinách je známejšia ako
Sparta. Mala z nej vyrásť teritoriálne najrozsiahlejšia grécka polis. Dórski Sparťania
veľmi skoro rozdelili podrobené obyvateľstvo na dve skupiny:
- perioikov, t. j. osobne slobodných obyvateľov podrobených osád, ktorí sa dórskej
nadvláde dobrovoľne podrobili. Spoločne so Sparťanmi sa síce označovali súhrnným
názvom Lakedaimónci, ale nemali právo na účasť v štátnych orgánoch spartskej
polis. Svoje osady mohli spravovať sami a boli povinní slúžiť v sparťanskom vojsku.
- heilótov, čiže štátnych otrokov, ktorí však boli vo vlastníctve jednotlivých
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sparťanských rodín. Táto skupina vznikla z obyvateľov podrobených osád, ktorí s
prenikajúcimi Dórmi bojovali a boli porazení. Žili na pôde patriacej Sparťanom a
mohli byť využívaní ako ich služobníci na rôzne manuálne práce. Odvádzali tiež
Sparťanom

naturálne

dávky.

Boli

súce

súčasťou

spartského

vojska

(ako

ľahkoodenci), nemali však právo vlastniť zbrane. Každý rok vyhlasovala Sparta
heilótom vojnu, tzv. krypteiu. Sparťanskí mladí muži, ktorí mali byť prijatí medzi
dospelých v tejto vojne mohli beztrestne zabiť každého heilóta, na ktorého natrafili. V
praxi tak dochádzalo k vyvražďovaniu najsilnejších mužov z tejto skupiny.
Samotní Sparťania tvorili menšinu obyvateľstva polis. Z tohto dôvodu boli
nútení zachovávať permanentnú vojenskú pohotovosť. Muži i ženy mali rovnaké
právne postavenie. Ženy sa museli rovnako ako muži venovať telesným cvičeniam,
hoci žili oddelene. Muži zachovávali spoločné stolovanie. Mladí chlapci boli
permanentne cvičení a vychovávaní k striedmosti a udatnosti. Mali dovolené získavať
si potravu krádežou, ak však boli pri nej prichytení, boli trestaní. Manželstvo smeli
chlapci uzavrieť po dosiahnutí 20. roku veku a účasti v kryptei, po ktorej boli zaradení
medzi mužov. Do štátnych úradov mohli byť volení po dosiahnutí 30. roku veku.
Štátnu formu Sparty zakotvoval zákonník nazývaný Rétra, ktorého autorom je
mýtický kráľ Lykurgos. Na čele štátu stáli dvaja králi (archagéti) vyberaní losom z
rodov Ágiovcov a Eurypóntovcov. Králi mali hlavné velenie nad armádou v čase
vojny. Boli členmi Rady starších. Dozor nad činnosťou kráľov vykonávali úradníci
efori, volení po jednom z každej z piatich spartských osád na obdobie jedného roka z
radov Sparťanov. Efori (dozorcovia) dozerali aj na dodržiavanie zákonov a na činnosť
všetkých ostatných úradníkov. Boli fakticky najmocnejšími úradníkmi štátu. Po
voľbách sa vždy uskutočnil lósom výber tzv. efora eponyma, podľa mena ktorého sa
označoval rok.
Sparťania, ktorí dovŕšili 60. rok veku mohli kandidovať do Rady starších
(gerúzie). Členstvo v gerúzií bolo doživotné. Orgán, ktorý mal maximálne 30 členov,
predkladal ľudovému zhromaždeniu návrhy a ukončoval jej rokovanie. Voľby do
gerúzie sa konali vždy len po smrti niektorého jej člena.
Ľudové zhromaždenie (apella) bola zhromaždením všetkých plnoprávnych
spartských

občanov.

Schádzala

sa

pravidelne

každý

mesiac.

Orgán

mal

pravdepodobne zákonodarnú právomoc. Mohol sa vyjadrovať ku všetkým návrhom,
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ktoré mu predložili geronti.
2.1.3.1.2. Atény

Úplne iným typom polis ako Sparta, boli Atény. Podľa povesti existovalo na
území Attiky na pláni medzi pohoriami Aigaleom, Pentelikom a Hymétom 12
mestských štátov. Ich zjednotenie – tzv. synoikizmus vykonal kráľ Theseus. Vznikli
Atény, ktoré po r. 700 p. n. l. začali expandovať, postupne ovládli celú Attiku a mali
sa raz stať najväčším gréckym mestským štátom čo do počtu obyvateľstva (100 000
občanov). Kráľovská moc však postupne slabla a kráľovstvo bolo čoskoro nahradené
vládou aristokracie.
Z radov aristokracie boli volení lósom najvyšší štátni úradníci – archonti,
spočiatku na doživotie, od 8 st. p. n. l. na 10 rokov, napokon od r. 683 p. n. l. na dobu
1 roka. Právomoci archontov boli rozdelené. Formálnou hlavou štátu bol archont
eponymos, ktorý ručil za jeho riadnu správu. Jeho menom sa označoval funkčný rok.
Pri nástupe do úradu skladal sľub, ktorým garantoval občanom ochranu majetku proti
nezákonným zásahom. Mal súdne právomoci v majetkových a rodinných veciach
vrátane sporov o dedičstvo, ochrany sirôt, dedičiek a pod. Staral sa tiež o
usporadúvanie niektorých náboženských slávností a divadelných predstavení.
Archont basileos vykonával náboženské funkcie bývalých kráľov. Vykonával
obety v mene štátu, organizoval niektoré náboženské slávnosti, vyšetroval previnenia
proti náboženstvu (bezbožnosť, svätokrádež, vražda), pričom predsedal príslušnému
súdnemu tribunálu.
Archont polemarchos bol do 5. st. p. n. l. najvyšším veliteľom vojska. Po
prechode tejto funkcie na stratégov mu ostali len sakrálne povinnosti (obstarávanie
pohrebných slávností ku cti padlých vo vojne, opatera sirôt po padlých vojakoch).
Patrili mu tiež spory medzi metoikmi, prepustencami a cudzincami vôbec s aténskymi
občanmi.
Thesmotéti tvorili šesťčlenné kolégium archontov – sudcov a znalcov práva,
ktorého pôvodnou úlohou bolo spisovanie právnych rozhodnutí. Neskôr sa stali
ochrancami nepísaného práva a predsedami porotných súdov. Mali skúmať zákony a
ak v nich zistili chyby a nedostatky, mali ich predložiť ľudovému zhromaždeniu na
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opravu. Sami vyšetrovali niektoré trestné činy, vyvíjali aktivitu pri uzatváraní zmlúv
s cudzími štátmi. Deväťčlenný zbor archontov bol najvyšším správnym a vládnym
orgánom Atén v období aristokracie. Po ročnej vláde sa archonti stávali doživotnými
členmi areopagu.
Areopag (rada starších) bol doplňovaný bývalými archontami. Sám volil
archontov. Rada sa schádzala na Areovom pahorku (odtiaľ jej názov „Areios pagos“).
Členstvo v ňom bolo doživotné. Areopag mal všeobecný dozor nad dodržiavaním
nepísaných zákonov, bol tiež poradným orgánom archontov. Postupne sa vypracoval
na najvýznamnejší súdny zbor Atén. Bol príslušným pre trestné činy úmyselnej
vraždy alebo pokusu o ňu, podpaľačstvo, travičstvo, trestné činy proti štátu a
náboženstvu. Mohol uložiť trest smrti, vyhnanstvo, alebo zhabanie majetku.
O existencií ľudového zhromaždenia v tejto fáze vývoja štátnej organizácie
Atén nemáme síce správy, nemožno však o nej pochybovať.
2.1.3.2. Oligarchia

Oligarchiou nazývame vládu občanov pochádzajúcich z najbohatších vrstiev.
Čistý typ oligarchie nebol zavedený takmer nikde. Oveľa častejšia bola akási zmes
oligarchie a aristokracie – timokracia, vláda občanov pochádzajúcich z urodzených
vrstiev, ktorí však úrad mohli získať len po preukázaní majetku v určitej výške. Za
vzorový typ gréckej oligarchie považujeme Atény v 6. st. p. n. l.

Začiatok tohto

storočia bol v Aténach v znamení sociálnych rozporov. V záujme upokojenia napätej
vnútropolitickej situácie bol r. 594 p. n. l. zvolený za archonta s mimoriadnymi
právomocami na uskutočnenie potrebných reforiem aristokrat Solón. Za vlády Solóna
sa zmenilo ústavné zriadenie Atén z aristokracie na timokraciu.
Nedielnou časťou Solónovej ústavnej reformy bolo rozdelenie občanov na
majetkové triedy podľa ich skutočného ročného príjmu, zisťovaného v tzv.
medimnoch (1 medimnos = 52,53 litrov. Medimnos bol mernou jednotkou sypkých
potravín v Aténach). Solón rozlišoval nasledujúce majetkové triedy:
- občania s príjmom aspoň 500 medimnov plodín ročne;
- jazdci, teda občania s príjmom aspoň 300 medimnov ročne;
- zeugíti, teda občania s príjmom aspoň 20 medimnov ročne;
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- nádenníci, teda občania s ročným príjmom nedosahujúcim 20 medimnov.
Toto rozdelenie občanov sa stalo rozhodujúcim faktorom pre umožnenie ich
kandidatúry vo voľbách aténskych úradníkov. Do najvyšších štátnych úradov mohli
kandidovať iba občania Atén z prvej majetkovej triedy. Členovia všetkých štyroch
tried však spolu tvorili ľudové zhromaždenie a mali právo byť zvolení za sudcov.
Rozdelenie aténskych občanov na majetkové triedy malo vplyv aj na jedinú
občiansku povinnosť Aténčanov – vojenskú službu. V prípade prvej majetkovej triedy
nebolo určené v akej forme si ju mali jej členovia splniť, členovia ostatných ju však
mali presne stanovenú. Jazdci si vojenskú povinnosť plnili ako členovia jazdných
oddielov Atén, zeugíti slúžili ako ťažkoodenci, napokon nádenníci ako ľahkoodenci
príp. veslári na vojnových lodiach.
Dôležitým poznatkom je, že Solón ako aristokrat nezrušil dovtedajšie
rozdelenie spoločnosti z obdobia aristokracie. Aristokrati sa ako občania s najvyšším
ročným príjmom naďalej zúčastňovali na riadení štátu. Najvyššími orgánmi štátu
podľa jeho ústavy sa stali: ľudové zhromaždenie (eklézia); rada 400; archonti;
areopag; ľudový súd (heliaia).
Eklézia bola štátnym orgánom s najširšou účasťou. Právo účasti mali všetci
občania Atén mužského pohlavia, ktorí dovŕšili 18 rokov veku, absolvovali 2-ročnú
povinnú vojenskú službu a neboli postihnutí stratou občianskej cti (atimiou). Fakticky
to znamenalo, že sa na zasadnutí ľudového zhromaždenia mohli zúčastniť muži
starší ako 20-roční. Riadne zasadania tohto orgánu v období timokracie v Aténach sa
konali raz mesačne, mohli však byť zvolané aj mimoriadne schôdze.
Právomoc eklézie bola zákonodarná, volebná, súdna a administratívna.
Zhromaždenie rokovalo o návrhoch zákonov predkladaných aténskymi úradníkmi.
Podľa Solónovej ústavnej reformy eklézia mala právo voliť (niekedy aj losovať)
úradníkov štátu. Jej súdna právomoc sa týkala protištátnych trestných činov –
velezrady, zneužitia úradnej moci a falošného udania. Do administratívnej právomoci
zhromaždenia patrilo vybavovanie vnútropolitických vecí štátu.
Rada 400 je pomerne málo známym orgánom. Vieme o nej, že vznikla
v období Solónovho archontátu. Zastúpené v nej mali byť rovnomerne všetky 4
aténske fýly. Kandidátmi na zvolenie však mohli byť len členovia prvých troch
majetkových tried. Pri konštituovaní rady sa predpokladá v súlade s aténskou
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politickou praxou princíp volebný alebo losovací, v oboch prípadoch vykonávaný
ekléziou. Právomoci rady 400 nie sú jasné.
Archontát

bol

podľa

Solónovej

ústavy

najvýznamnejšou

aténskou

magistratúrou. Pri voľbách archontov sa uplatňovali princípy oligarchie v najväčšom
možnom merítku. Archont musel byť členom prvej majetkovej triedy. Po uplynutí
jednoročného funkčného obdobia sa archonti stávali členmi areopagu, ktorého
právomoc oproti bývalému obdobiu bola značne zúžená a obmedzovala sa už len na
súdenie niektorých prípadov a dozor nad zachovávaním zákonov. Archontát,
areopag a vôbec všetky aténske úrady podliehali kontrole vykonávanej ekléziou.
Ľudový súd (heliaia) bol najvyšším aténskym súdom. Počet jeho členov
spočiatku kolísal okolo 500, neskôr sa ustálil na 6000. Predsedom súdu bol niektorý
z archontov thesmotétov. Právo účasti v heliaii mali všetci občania oprávnení
zúčastňovať sa zasadnutia eklézie. Členovia súdu boli vyberaní lósom na ľudovom
zhromaždení. Heliaia mala veľmi širokú súdnu právomoc, v prvom stupni sa však
delila o súdnu kompetenciu s areopagom. V druhom stupni riešila odvolania proti
rozhodnutiam archontov. Zasadala v senátoch, ktorých členovia boli tiež vyberaní
lósom.
2.1.3.3. Tyrania

Asi v pol 7. st. p. n. l. bola aristokracia vo väčšine gréckych mestských štátov
(azda len s výnimkou Sparty a Atén, kde nasledovala po oligarchií) nahradená
tyraniou – samovládou získanou inak ako podľa platnej ústavy. Ranná grécka tyrania
bola pokrokovou formou vlády, práve ona otvárala cestu pre vznik demokracie. Po
zvrhnutí tyranie sa v niektorých mestských štátoch obnovila aristokratická forma
vlády, častejšie sa však stretávame s novými formami vlády – s oligarchiou alebo
s demokraciou. Vzor tyranie je Peisistratov štát v Aténach.
V Aténach sa už r. 561 p. n. l. neúspešne pokúsil strhnúť moc na seba
aristokrat Peisistratos. Po neúspešnom druhom pokuse sa mu to napokon podarilo r.
546 p. n. l. a v Aténach vznikla tyrania. Po prevzatí moci bolo mnoho aristokratov
poslaných do vyhnanstva. Vládna politika Peisistrata bola priamo namierená proti
aristokracií. Pôda aristokratov bola skonfiškovaná a rozdelená medzi prívržencov
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tyrana. Inak však bola Peisistratova tyrania pokrokovou, tak ako všetky ranné grécke
tyranie, Aténam priniesla hospodársky a mocenský rozkvet. Bol zavedený systém
výhodného úveru, dane pre chudobných boli znížené. Bohatí Aténčania boli povinní
platiť desať percentnú daň z príjmu – desiatok.
Solónova oligarchická ústava zostala v platnosti aj po nástupe Peisistrata.
Úrady však tyran obsadzoval svojimi príbuznými, či prívržencami. Reformou
súdnictva zaviedol Peisistratos pojazdné súdnictvo na vidieku – sudcovia riešili spory
priamo na mieste, kde sa o nich dozvedeli. Sám Peisistratos často osobne riešil
súdne spory vo funkcií pojazdného sudcu. Atény sa Peisistratovými reformami stali
jedným z najvýznamnejších východogréckych štátov.
Po smrti Peisistrata r. 527 p. n. l. sa vlády ujal jeho syn Hipparchos, po
zavraždení ktorého nastúpil na trón jeho brat Hippiás. Obaja bratia pokračovali
v politike svojho otca, na rozdiel od neho však žili mimoriadne nákladným spôsobom
života. Preto bol Hippiás prinútený r. 510 p. n. l. ujsť z Atén. Tyrania Peisistratovcov
skončila.
2.1.3.4. Demokracia

Po zániku oligarchie sa v niektorých gréckych mestských štátoch dostala
k moci posledná forma vlády – demokracia, vláda plnoprávnych občanov. V Aténach
demokracia vystriedala tyraniu. Po vyhnaní Peisistratovho syna Hippia z Atén prebral
okolo r. 508 p. n. l. moc vodca aténskeho ľudu Kleisthenes, ktorý r. 506 p. n. l.
vytvoril nové ústavné zriadenie mestského štátu. Jedna z jeho najdôležitejších
reforiem

sa týkala zrušenia

starého

systému fýl a jeho

nahradenia fýlami

teritoriálnymi. Kleisthenes rozdelil územie Atén na 3 časti – vnútrozemskú, prímorskú
a mestskú. Každá z týchto častí v sebe zahŕňala 10 tzv. trityí – územných jednotiek.
Namiesto pôvodných 4 iónskych fýl Kleisthenes založil 10 nových teritoriálnych fýl,
z ktorých každá pozostávala z jednej trítye mestskej, jednej vnútrozemskej a jednej
prímorskej. Účelom bola ľahšia mobilizácia aténskych občanov v prípade vojny.
Uvedené opatrenie však so sebou nieslo jednu utajovanú výhodu – k politickej moci
v Aténach sa odteraz mohli dostať aj osoby narodené mimo Atén. Desať nových fýl
získalo právo voliť zástupcov do novozriadeného orgánu – rady 500, ktorá sa stala
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najvýznamnejším politickým orgánom mestského štátu.
Najvyšším orgánom štátu v období demokracie bolo ľudové zhromaždenie
(eklézia), ktoré bolo stelesnením suverénnej vôle ľudu. Právo účasti v ňom mal každý
aténsky občan starší ako 20 rokov. Ľudové zhromaždenie zvolavála rada 500 (búlé)
aspoň raz mesačne. Ľudové zhromaždenie malo pomerne rozsiahle kompetencie.
Okrem zákonodarnej právomoci malo aj právomoc súdnu, mohlo tiež rozhodovať tie
veci, ktoré mu boli zverené. Medzi jeho najvýznamnejšie právomoci patrili: voľba tých
úradníkov, ktorí nemali byť losovaní – vojvodcov, členov finančných orgánov štátu,
úradníkov, pri voľbe ktorých bolo dôležité zistiť ich osobné schopnosti; kontrola
činnosti úradníkov; v špeciálnom súdnictve právo odvolať alebo potrestať úradníka
ak sa dopustil trestného činu; právo prijímať návrhy predkladané radou 500 a ich
publikovanie vo forme rozhodnutí ľudu.
Rada 500 (búlé) bola na základe Kleisthenovej ústavnej reformy kreovaná
losovaním z členov desiatich novozaložených teritorálnych fýl a to takým spôsobom,
že z každej bolo vylosovaných 50 členov. Rada v úplnom zložení zasadala len
zriedkavo. Každý mesiac jej právomoci vykonávali vylosovaní členovia jednej z fýl
(zvolení prytani). Fýla, ktorá mala vládnuť, si spomedzi svojich prytanov zvolila každý
deň jedného (vždy iného), ktorý bol v ten deň predsedom rady 500, mal právo zvolať
a predsedať zasadnutiu eklézie a držal štátnu pečať. Funkcia sa označovala ako
prytan epistatés. Rada 500 vypracúvala v písomnej forme rozhodnutia ľudového
zhromaždenia a zodpovedala za ich vykonanie. Udržiavala diplomatické styky
s ostatnými mestskými štátmi, mala právo uzatvárať medzinárodné zmluvy.
Zhromaždenie desiatich stratégov spravovalo vojenské a námorné záležitosti.
Stratégovia boli volení na ľudovom zhromaždení, boli znovuzvoliteľní a neboli povinní
tak ako ostatní úradníci po skončení funkčného roka zložiť účty. Ak však stratég
utrpel porážku na bojovom poli, mohol byť ľudovým zhromaždením odsúdený aj na
smrť. Stratégovia nedostávali finančnú odmenu za zastávanie úradu, preto na tento
úrad kandidovali iba bohatí občania. V mimoriadnej situácií bolo možné zvoliť
„stratéga s plnou mocou“, ktorý bol v skutočnosti neobmedzeným vládcom Atén.
Takúto funkciu zastával Perikles počas 15 rokov tzv. „zlatého veku Atén“.
V Aténach bol zavedený vysoko rozvinutý systém kontroly úradníkov. Nižší
úradníci boli povinní pri nástupe do funkcie zložiť prísahu pred heliaiou alebo radou,
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v ktorej odprisahali, že si splnili všetky občianske povinnosti, neboli im odňaté
občianske práva a ctia si svojich rodičov (dokimasia). Občan bol zvolený za úradníka
najčastejšie na obdobie jedného roka. Po zložení funkcie musel úradník pred
orgánom vymenovaným na tento účel zložiť účty o hospodárení so štátnymi
prostriedkami a o svojom správaní počas výkonu úradu.
V organizácií štátu významné miesto patrilo súdnej moci. V prvom stupni bol
príslušný súd fýly, zložený zo 40 členov, do ktorého každá teritoriálna fýla vyslala
štyroch vylosovaných občanov. Tento súd rozhodoval veci s menšou hodnotou
sporu. Sudcovia sa snažili o dosiahnutie kompromisu. Ak sa im to nepodarilo, spísali
výpovede svedkov, aplikovateľné zákony a spoločne s výhradami žalobcu a obhajcu
ich predložili príslušnému súdu. Väčšie veci boli odoslané na prerokovanie priamo
heliai.
Ľudový súd (heliaia) pozostával zo 6000 členov vyberaných lósom raz ročne
spomedzi občanov Atén starších ako 30 rokov, ktorým nebolo z akéhokoľvek dôvodu
odopreté právo na členstvo (takýmto vylučujúcim dôvodom bolo napríklad neplatenie
daní). Vylosovaní „prísediaci“ po zložení zákonom požadovanej prísahy zaradili
nových členov heliaie opäť na základe losovania do súdnych senátov, zložených
z veľkého počtu sudcov (201, 401, 1001 a pod.).
Ďalšími aténskymi súdmi boli: areopag, ktorý súdil vraždy, zranenia
s vražedným úmyslom, podpaľačstvo a travičstvo a zbor 51 efétov.
Kleisthenes v súdnictve zaviedol tzv. ostrakizmus – črepinový súd, ktorým
ľudové zhromaždenie odsudzovalo do vyhnanstva osoby politicky nevhodné pre
demokratické zriadenie. Ostrakizmus bol vytvorený ako nástroj na obranu proti
tyranií,

v období úpadku aténskej demokracie

však bol často zneužívaný

demagógmi.
Osobitným druhom konania bolo konanie v prípade žaloby z nezákonnosti
(grafé paranomón). Takúto verejnú žalobu mohol podať ktorýkoľvek občan
k archontovi thesmotétovi, ak si myslel, že prijatý zákon odporuje aténskej ústave,
alebo rozhodnutie úradníka je protizákonné. V prípade, že ľudové zhromaždenie
rozhodlo o oprávnenosti žaloby, bol potrestaný úradník, ktorý rozhodnutie vydal, príp.
iniciátor zákona a napadnutý právny akt strácal platnosť. Ak sa však žaloba ukázala
ako neopodstatnená, trestaný bol žalobca.
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Demokratická ústava Atén bola v prvej polovici 5. storočia p. n. l.
zreformovaná Efialtovou reformou. Uvedenou reformou boli posilnené demokratické
inštitúcie, bola obmedzená právomoc areopagu, ktorý zostal už len súdnym
orgánom. Žaloba z nezákonnosti získala definitívnu podobu.
Definitívnu podobu získala aténska demokratická ústava v období svojej
najväčšej slávy – počas tzv. „zlatého veku“ za vlády Perikla. Úrady sa stali,
s výnimkou najvyšších, platenými a bolo umožnené zastávať ich aj osobám
nemajetným. Perikles tiež ustanovil, že chudobní občania mali právo na finančnú
odmenu za účasť na ľudovom zhromaždení.
2.1.4. Helenistické štáty

R. 336 p. n. l. sa stal macedónskym kráľom Alexander III. Veľký. Po upevnení
moci v Grécku sa panovník vydal na ťaženie proti Perzskej ríši. R. 331 p. n. l. prijal
titul „kráľ kráľov“. Vo svojej štátnej správe zaviedol proskynézu – padanie poddaných
na kolená v prítomnosti kráľa, a to aj pre Macedónčanov a Grékov. Jeho ríša
vykazovala niektoré znaky orientálnych despocií.
Po smrti Alexandra Veľkého r. 323 p. n. l. sa v Grécku začalo obdobie
helenizmu. Obrovská ríša sa rozpadla na 3 časti pod nadvládou dynastií vytvorených
Alexandrovými vojvodcami – diadochmi Ptolemaiom (Egypt), Seleukom (Sýria)
a Antigonom (Macedónia). Potomkovia diadochov – epigóni vládli v týchto krajinách
až do ich ovládnutia Rímom.
Štátna organizácia helenistických ríš bola zmesou gréckych mestských štátov
a orientálnych despocií. Každá z týchto krajín mala vlastný štátny aparát, vznikli v
nich mestá gréckeho typu. Kráľ bol vždy považovaný za boha. Najmocnejšími štátmi
epigónov boli:
1. Ptolemaiovská ríša s centrom v Egypte. Jej hlavným mestom bola Alexandria,
formálne organizovaná ako mestský štát. Egypt bol za vlády Ptolemaia II. najväčšou
mocnosťou Stredomoria. V boji o moc s republikánskym Rímom napokon kráľovná
Kleopatra VII. r. 30 p. n. l. kapitulovala.
Na čele štátu bol panovník. Nástupníctvo bolo upravené tzv. kráľovským
právom podľa staroegyptských tradícií. Najvyšším úradníkom štátu bol správca
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(diokétes), ktorý organizoval prácu všetkých ostatných úradníkov. Hospodárstvo
štátu kontroloval značný počet úradníkov, z ktorých osobitný význam mali štátni
vyberači daní.
Administratívne bol Egypt rozdelený na Horný a Dolný, tie zas na kraje a obce.
Na čele krajov stáli stratégovia, ktorí dozerali na bezpečnosť a súdnictvo. Podliehali
im všetci krajskí úradníci, sudcovia a policajné zložky.
2. Seleukovská ríša mala svoje centrum v severnej Sýrií. Bola územne najväčším
nástupníckym štátom ríše Alexandra Veľkého. Jej územie sa však postupne stále
viac zmenšovalo, až r. 64 p. n. l. jej existenciu ukončili Rimania. Hlavným mestom
štátu bola Antiochia.
Kráľovstvo

vykazovalo

všetky

znaky

orientálnych

despocií.

Pôvodné

administratívne členenie rozoznávalo satrapie, na čele ktorých stáli buď vojenskí
stratégovia, alebo satrapovia so súdnou a finančnou právomocou. Správu satrapií
zjednotil kráľ Antiochos III. Na čelo satrapií postavil už len stratégov, ako najvyšších
vojenských a civilných úradníkov. Ich finančné záležitosti mal spravovať správca,
podliehajúci najvyššej finančnej správe ríše.
V ríši boli zakladané formálne nezávislé nové mestá organizované ako
mestské štáty. Do čela ich správy bol však menovaný veliteľ armády, alebo kráľovský
zmocnenec (epistatés). Časom všetky tieto mestá prijali grécky typ samosprávy
s mestskou radou, snemom a volenými úradníkmi. Ich suverénnym vládcom však
zostal naďalej kráľ.
3. Antigonovská ríša mala svoje centrum v Macedónií. Bola to najmenšia
z helenistických

veľmocí,

zároveň

však

najjednotnejšia.

Vládnucej

dynastií

Antigonovcov sa napriek ich snahám nepodarilo ovládnuť pevninské Grécko, na
ktoré si činila nárok. Ríša sa urputne bránila rímskej expanzií. Až tretia vojna
s Rímom v r. 171 – 168 p. n. l. znamenala koniec samostatnosti tohto štátu a jeho
ovládnutie Rimanmi.
4. Ďalšie helenistické štáty: Pergamská ríša s hlavným mestom Pergamon v Malej
Ázií na čele s rodom Attalovcov. Posledný kráľ tejto ríše Attalos III. odkázal
testamentom r. 133 p. n. l. svoju ríšu Rímu. Rhodos bol významným námorným
strediskom a toto postavenie si uchoval aj ako súčasť Rímskej ríše. Bosporskú ríšu
vytvoril rod Archeanaktovcov. Štát bol významnou nárazníkovou zónou pri severných
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hraniciach gréckeho osídlenia. Židovský štát získal nezávislosť r. 166 p. n. l. Bol
ovládaný dynastiou Hasmoneovcov. R. 37 p. n. l. ich vládu za pomoci Ríma ukončil
Herodes.
Grécko bolo rozdelené na viacero štátnych útvarov. Vznikli nové spolky
mestských štátov – Aitólsky a Achájsky. V Aténach bola obnovená demokracia.
Grécko bolo však postupne obsadzované Rimanmi. Ako jedny z posledných dobyl
a vydrancoval r. 85 p. n. l. rímsky vojvodca Lucius Cornelius Sulla Atény.
2.2. Grécke právo
2.2.1. Pramene práva

Najstarším prameňom gréckeho práva bolo obyčajové právo. Jeho spísanie sa
uskutočnilo v 7. storočí p. n. l. (v Aténach za vlády archonta Drakóna v r. 621 p. n. l.).
Po zavedení demokracie sa stal hlavným prameňom práva zákon (nomos). Proces
prijímania zákona bol v Aténach pomerne zložitý. Jeho cieľom bolo potlačiť laický
vplyv ľudového zhromaždenia v záujme čo najlepšej odbornej úrovne zákona. Návrh
zákona vypracovala rada 500, ktorá ho predložila eklézií. Ľudové zhromaždenie
prejednalo

návrh

a predložilo

ho

na

schválenie

osobitnému

600-člennému

zákonodarnému senátu ľudového súdu (nomothétes). Až po schválení návrhu týmto
senátom bol návrh vyhlásený vo forme zákona. Právna norma prijatá ľudovým
zhromaždením, ktorú heliaia neschválila sa síce stala právne záväznou, nemala však
silu zákona.
V helenistických ríšach mala zákonodarná moc veľkú váhu, medzi ľudom však
naďalej platila právna obyčaj. Panovníci a ich magistráti vydávali nariadenia platné
pre všetok ľud podľa zásad gréckeho práva. Pramene práva obsahujúce ustanovenia
o osobnom

štatúte,

záväzkoch,

dedení,

civilnom

a trestnom

procese

v ptolemaiovskom Egypte sú dôkazom toho, že tu používali tie isté právne zásady,
aké platili v tej dobe v mestských štátoch Grécka a v Macedónsku. Zbierka
alexandrijských zákonov recipovala grécke právne inštitúty.
Súdne rozhodnutia (precedenty). Precedenty v gréckych demokraciách neboli
všeobecne záväzné, súdy sa teda na nich nemohli odvolávať. Súdne rozhodnutia
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však mali vplyv na právny názor úradníkov. Sudcovské rozhodovanie považujeme za
predchodcu výkladu zákonov. Rozhodnutia heliaie často nahrádzali právo. Staré
zákony,

ktoré

neboli

dlho

aplikované,

heliaia

nepovažovala

v zmenených

spoločenských pomeroch za záväzné. Sloboda rozhodovania gréckych súdov bola
viditeľná predovšetkým v sporoch o výklad ustanovení testamentov. V Grécku vznikol
typ opravného prostriedku, príbuzný neskoršiemu rímskoprávnemu konaniu o výklad
testamentov. Rímske právo – tak ako už predtým grécke – považovalo za neplatné
tie testamenty, ktoré neponechávali aspoň jednu štvrtinu dedičstva blízkym
príbuzným. Aj preto možno povedať, že grécke právo malo veľký vplyv pri tvorbe
klasického rímskeho práva a svojím spôsobom jeho inštitúty žijú dodnes.
2.2.2. Najvýznamnejšie právne pamiatky
2.2.2.1. Gortýnsky zákonník

Po príchode Dórov do Grécka vznikla na Kréte prvá dórska polis - Gortýna.
Dodnes sa nám zachoval jej zákonník z 5. st. p. n. l. vytesaný do kameňa, ktorý
považujeme za najstarší grécky súhrn právnych noriem. Vzhľadom na to, že ide o
pamiatku vytesanú do skaly, je zákonník tiež unikátnym, keďže starovekí Gréci svoje
zákony nezvykli tesať do skaly.
Zo zákonníka vyplýva, že Dóri na Kréte mali podobné štátne zriadenie ako
neskôr Sparta. Významné postavenie v polis mala rada starších (gerontov). Hodnosť
kráľa bola zrušená a nahradená úradníkmi kosmami, ktorých bolo v obci 10.
Doložené je aj spoločné stolovanie mužov, ktoré však na rozdiel od Sparty bolo
hradené z verejných prostriedkov. Výchova chlapcov bola na Kréte podobná ako
neskôr v Sparte. Okrem vojenských zručností sa však v Gortýne učili aj písať,
spievať a dostávali tiež základy hudby. Obyvateľstvo delí Gortýnsky zákonník na 4
skupiny:
- slobodných občanov, ktorí boli plnoprávni a mali vo vlastníctve občianske pozemky;
- slobodných neobčanov (apetairov), ktorí neboli členmi občianskych združení - fýl
(zrejme skupina, ktorá sa Dórom dobrovoľne podrobila - podobne ako v Sparte
perioikovia);
- poloslobodných závislých roľníkov (voikeov), ktorých postavenie niekedy bolo
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podobné otrockému;
- otrokov, ktorých postavenie bolo podobné otrokom v ostatných častiach Grécka,
nebolo totožné postaveniu spartských heilótov.
Zákonník trestal protiprávne konania podľa toho, ku ktorej skupine patril
páchateľ a postihnutý. Poznal len peňažné tresty. Ďalej obsahoval predpisy
stanovujúce majetkoprávne vzťahy pri uzavretí manželstva a pri rozvode.
Nachádzame tu tiež ustanovenia týkajúce sa detí, ktoré porodila slobodná alebo
rozvedená žena zo skupiny apetairov alebo voikeov. Dieťa slobodnej voikey patrilo
pánovi jej otca a ak jej otec nebol nažive, pánovi jej bratov. Dieťa, ktoré porodila
rozvedená voikea, malo byť odovzdané pánovi jej bývalého manžela a ak ho tento
odmietol prijať, stalo sa majetkom jej pána.
Zo zákona vyplýva, že v Gortýne bolo mohla uzavrieť manželstvo aj slobodná
osoba s otrokom. Ak sa otrok nasťahoval k žene, ktorá patrila k niektorej z osobne
slobodných skupín a oženil sa s ňou, boli ich deti z tohto manželstva slobodné. Ak sa
slobodná žena nasťahovala k otrokovi, ich potomkovia sa stávali otrokmi.
Záverečná časť zákona je venovaná ustanoveniam o dedičstve a adopcií.
Niekoľko bratov mohlo spoločne spravovať rodinný prídel pôdy (podobne ako v
Sparte). V Gortýnskom zákonníku sa po prvý krát stretávame s pojmom "dedička",
ktorým je charakterizovaná žena, ktorá nemá otca ani brata, ktorý je potomkom
rovnakého otca.
2.2.2.2. Drakónove zákony
Okolo roku 630 p. n. l. sa po porážke Kylónovej tyranidy k moci v Aténach
dostáva archont Drakón, ktorý je poverený spísaním existujúcich aténskych zákonov.
Práve jemu sa prisudzuje sformulovanie tzv. "Drakónovej ústavy", ktorá mala byť
nepísanou ústavou aténskej aristokracie. Dnes sa o oprávnenosti tohto termínu
pochybuje.
Drakónove zákony sa vzťahovali na najťažšie previnenia, najmä na trestné
činy, ktoré mali následok smrti. Aj preto sa niekedy hovorí, že Drakónove zákony sú
neobyčajne kruté. Nie je to však pravda. V skutočnosti išlo o spísanie aténskych
obyčají platných v 7. st. p. n. l., ktoré sa používali v oblasti trestania. Drakón sám ich
často zmierňoval. Až on rozlíšil v aténskom práve skutkovú podstatu zabitia od
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vraždy. Trestanie vraždy ako úmyselného pozbavenia života ponechal Drakón ako
predmet dohovoru medzi pozostalými a rodinou páchateľa. Tu bolo možné uplatniť
ešte krvnú pomstu. Kto však zabil neúmyselne, bol Drakónovými zákonmi chránený a
to buď nepriamo tak, že mu bolo umožnené odísť do cudziny, alebo priamo tak, že
pozostalým bolo zakázané stíhať páchateľa.
Rozhodnutie o tom, či ide o vraždu alebo zabitie, Drakón zveril do rúk novému
súdu - tzv. Zboru 51 efétov. Jeho členmi boli plnoprávni aténski občania. Tento súd
sa neskôr rozdelil na nasledovné tribunály:
- palladión súdil prípady neúmyselného zabitia a podnecovania na vraždu;
- delfinion mal v kompetencií tie prípady, keď archont bazileos rozhodol, že zabitie
bolo ospravedlniteľné alebo zákonné;
- freattys zasadal pri mori a súdil vyhnancov – recidivistov, ktorí spáchali ďalšiu
vraždu. Odsúdenec stál na člne, keďže mal zakázané vstúpiť do mesta.
- prytanion súdil v neprítomnosti neznámeho vraha, živočícha alebo predmet, ktorý
spáchala vraždu alebo bol použitý pri vražde a dával ho odstrániť za hranice štátu.
Drakón v prípade ostatných trestných činov - krádež, cudzoložstvo a pod. ponechal možnosť uplatnenia krvnej pomsty. Preto sa jeho zákonodarstvo neskorším
generáciám Grékov zdalo byť neobyčajne prísne.
2.2.2.3. Solónove zákony
V roku 594 (alebo 593) p. n. l. sa v mimoriadne napätom čase dostáva v
Aténach k moci archont Solón. Ako výnimočný "archont s plnou mocou" dostal
poverenie vyriešiť rozpory, ktoré ohrozovali stabilitu aténskej polis.
Keď sa Solón dostal k moci, "oslobodil ľud v prítomnosti a pre budúcnosť tým,
že zakázal požičiavať na osobnú slobodu". Oslobodenie dlžných otrokov (seisachteia
- "strasenie bremena") sa malo týkať všetkých aténskych občanov doma i v cudzine.
Nie je však známe, akým spôsobom sa tak stalo - či z verejných zdrojov, za náhradu
a pod. Solónov zákaz ručiť do budúcna za dlhy vlastnou slobodou bol však
významným zásahom do aténskeho práva. Nadväzovalo na neho rozdelenie
aténskych občanov na 4 majetkové skupiny a zavedenie timokratickej ústavy.
Solón následne výrazne zreformoval aténske právo. Nadviazal na Drakónove
zákony o zabití a vražde. Obmedzil využívanie krvnej pomsty. Majetkovými trestami
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nariadil stíhať trestné činy proti súkromnému vlastníctvu. Jeho zákony stíhali
mravnostné delikty a osobnú urážku. V rodinnom práve zaviedol v Aténach adopciu,
zreformoval dedičské právo do formy, ktorá bola známa prakticky až do konca
samostatných aténskych dejín.

Vydal zákony namierené proti prepychu, okrem

iného aj na svadbách a pohreboch. Podrobne reguloval pozemkovú držbu a
susedské vzťahy medzi vlastníkmi pozemkov.
Významným Solónovým zákonom bol zákon, ktorý umožňoval ktorémukoľvek
aténskemu občanovi žiadať nápravu krivdy, ktorú utrpel iný aténsky občan. V
súdnictve Solón zaviedol ako najdôležitejší dôkaz svedeckú výpoveď . Novinkou bolo
zavedenie prísažných vyhlásení oboch procesných strán. Stíhané boli trestné činy
ohrozujúce stabilitu štátu, najmä sprisahania vedúce k nastoleniu tyranie. Bola
zavedená spolková autonómia. Zákonom o udelení občianstva cudzincom Solón
udelil aténske občianstvo všetkým metoikom, ktorí v Aténach vykonávali remeslo.
2.2.3. Inštitúty gréckeho práva
2.2.3.1. Súkromné právo

Právna subjektivita. V gréckych mestských štátoch mali úplné verejnoprávne
i súkromnoprávne oprávnenia iba dospelí občania mužského pohlavia. Úradne prijatí
cudzinci požívali ochranu práva, nemali však politické práva a ani súkromnoprávne
neboli plnoprávni. V Aténach napr. nemohli uzavrieť plnoprávne manželstvo
s občanom, nemali tiež právo vlastniť nehnuteľnosti. Rozmach námorného obchodu
prinútil Atény dať možnosť cudzím obchodníkom riešiť svoje spory na osobitnom
námornom súde v Pireu, kde mali procesnú spôsobilosť. V ostatných veciach ich na
území Atén zastupoval občan, ktorého na súde určili za zástupcu cudzincov –
proxenos.
Postavenie žien bolo v jednotlivých mestských štátoch rôzne. V Aténach boli
podriadené vlastníkovi domu, ktorý bol ich pánom (gr. kyrios), mal právo nakladať
s ich časťou rodinného dedičstva a mohol ich vydať. V Gortýne a v iných mestských
štátoch mimo Attiky bolo rodinné postavenie žien menej patriarchálne. V týchto poleis
mali ženy právo na vlastný majetok a neboli podriadené moci svojho kyria.
Rodina a manželstvo. Podmienky príslušnosti k rodine (gr. oikos) tiež neboli
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všade rovnaké. V Aténach za demokracie boli za členov rodiny považovaní len
zákonní synovia. Pojem „oikos“ znamenal dom, čo sa vykladalo ako rodina občana.
Ak nebolo synov, členom rodiny sa stával adoptovaný syn bezdetného otca (ktorý
nemal synov). V niektorých mestských štátoch bol uznaný za dediča aj syn súložnice
hlavy rodiny.
Právne predpisy upravujúce manželstvo sa zameriavali na udržanie integrity
rodiny. Uzavretie manželstva bolo vecou rodín, nie snúbencov. Právo Atén
požadovalo, aby nevestu odovzdal jej otec slávnostne do domu ženícha. V celom
Grécku

platné

zákony

o dedičkách

patriace

k najstarším

zákonom

Európy

požadovali, aby sa dievča vydalo za otcovho brata, príp. jeho syna v prípade, ak
bola jedinou dedičkou majetku svojho otca, aby majetok ostal v rodine.
V Aténach a iných mestských štátoch, kde bolo postavenie žien obmedzené,
sa stával manžel kyriosom (pánom) ženy a aj jej majetku. K majetku manželky patrilo
veno, ktoré bolo časťou majetku kyriosa nevesty, a ktoré bolo odovzdávané na
základe zvyklostí ženíchovi. Právo na odovzdanie vena nebolo vynutiteľné žalobou.
Ak manželstvo zaniklo smrťou manželky, právo na vlastníctvo jej vena prešlo na jej
synov a nakladať s ním mohol pozostalý manžel až do svojej smrti. V ostatných
prípadoch zániku manželstva musel bývalý manžel alebo jeho dedič vrátiť veno
rodine nevesty.
Poručníctvo. Majetok maloletého aténskeho občana (t. j. takého, ktorý
nedovŕšil 18. rok veku) po smrti otca spravoval poručník, ktorým sa stával najbližší
mužský príbuzný z otcovej (agnátskej) strany. Otec však v testamente mohol
vymenovať za poručníka pre svoje maloleté deti aj inú osobu. Poručník sa stával
dočasne vlastníkom majetku maloletého, bol povinný ho živiť. Nad výkonom jeho
poslania dozeral archont. Ktorýkoľvek občan bol oprávnený vzniesť verejnú žalobu
proti poručníkovi, ktorý si neplnil svoje povinnosti. Po dovŕšení plnoletosti poručenca
bol poručník povinný navrátiť spravovaný majetok do jeho rúk.
Dedenie. Právo dediť bolo obmedzené podmienkou udržania rodiny.
Existencia zákonných synov (pokrvných alebo adoptovaných) vylučovala z dedenia
všetky ďalšie osoby, a to ako v zákonnom tak aj v testamentárnom dedení.
Adoptovaný syn nemal síce právo na otcov nehnuteľný majetok, jeho synovia však
mali právo dediť po ňom. Obmedzením prenosu vlastníctva pozemkov boli aj
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ustanovenia zákonov o dedičkách.
Vlastníctvo. Čo sa týka pojmového vymedzenia a súdnej ochrany vlastníckeho
práva, grécke právo bolo ešte primitívne. Vlastníctvo bolo považované za všeobecný
vzťah k veci. Jeho rozsah a význam závisel od právneho dôvodu vzniku konkrétneho
vlastníckeho vzťahu. Za vlastníctvo bolo považované vlastníctvo veci, ktoré
prechádzalo na dedičov, ďalej správa majetku poručenca (v čase jej trvania), správa
vena manželky, ale aj dočasný nájom veci.
Zmluvy zohrávali v hospodárskom živote mestských štátov, spomedzi ktorých
mnohé sa priamo živili obchodom, mimoriadne dôležitú úlohu. Zmluvy uzavreté
jednoduchou ústnou dohodou neboli právne záväzné. Ku vzniku zmluvy bol potrebný
tzv. „skutočný základ“. Tento pojem zahŕňal v sebe aj zodpovednosť za škodu, ktorú
niesol dlžník v prípade neschopnosti plniť zo zmluvy, ak tým spôsobil veriteľovi ujmu
na právach.
Systém zmlúv vznikol v Grécku až v období helenizmu, jeho základy boli však
rozoznateľné už v klasickom gréckom práve. Jedným z najstarších právnych úkonov
bol nájom, ktorého predmetom bola poväčšine pôda. Ďalším pojmom gréckeho
zmluvného práva bola arrha, ktorej prevzatím vznikala zodpovednosť za splnenie
záväzku. Zaviazaná strana bola povinná vrátiť niekoľkonásobok arrhy v prípade, ak
nebola schopná plniť zo zmluvy. Uvedený právny inštitút bol používaný pomerne
často, nakoľko arrha bola považovaná aj za jednu z foriem úverovej zmluvy.
Mimoriadna flexibilita umožňovala používanie arrhy vo všetkých fázach obchodného
života. Bolo ňou možné uhrádzať výdavky spojené s námorným obchodom. Jednou
z foriem námornej pôžičky bolo zloženie určitej sumy ako zábezpeky pred
vyplávaním lode, príp. naložením tovaru s tým, že suma bude vrátená vtedy, ak sa
loď z cesty úspešne vráti. V tomto prípade bola arrha predchodkyňou moderného
poistenia.
Ručenie poznali Gréci ako osobné tak aj vecné. Osobným ručením ručiteľ
preberal zodpovednosť za to, že sa žalovaná osoba dostaví na súdne pojednávanie,
príp. za to, že dlžník splní dlh včas a riadne. Najbežnejšou formou vecného ručenia
bol v klasickom gréckom práve záloh, ktorý bol najčastejšie viazaný na vyplatenie
„čestného výkupného“ za vec, ktorá mala byť založená. Dlžník mohol teda naďalej
vec držať a užívať, ale ak sa dostal s platením do omeškania, veriteľ bol oprávnený
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vec vziať do zálohu.
2.2.3.2. Verejné právo

1) Trestné činy a tresty. Grécke trestné právo rozlišovalo medzi dvoma
formami trestných činov:
- súkromnoprávnymi trestnými činmi (deliktami);
- verejnoprávnymi (kriminálnymi) trestnými činmi.
Grécky mestský štát mal silný spoločenský charakter a táto skutočnosť
ovplyvnila aj jeho trestné právo. V demokratických Aténach bola trestná činnosť
dôvodom na podanie verejnej žaloby, teda každý občan mohol žalovať páchateľa
kriminálneho trestného činu bez ohľadu na to, či sám bol obeťou alebo nie. Existoval
dlhý zoznam zakázaných konaní. Najzávažnejšími trestnými činmi boli trestné činy
proti štátu (velezrada, predstieranie občianstva a pod.). Závažnými protiprávnymi
konaniami boli tiež konania ohrozujúce pokojné spolužitie súkromných osôb (napr.
krádež). Tresty boli rôznorodé: trest smrti, vyhnanstvo, vydanie do otroctva, peňažný
trest.
Najčastejším typom súkromnoprávneho trestného činu bola blabé. Bolo to
spôsobenie škody na majetku druhej osoby. Ak bol skutok spôsobený úmyselne,
trestom bola úhrada dvojnásobku spôsobenej škody. Inými deliktami boli: násilné
vniknutie na pozemok inej osoby, prekazenie oprávnenej držby a pod. Za trestný čin
bolo považované aj tzv. násilné správanie (hybris), ktoré mohlo byť spáchané
skutkom (ublíženie na tele, neúmyselné zabitie) alebo slovom (ohováranie, urážka).
Proti páchateľovi takéhoto trestného činu bolo možné uplatniť viacero žalôb.
Sankciou bol peňažný trest. Veľmi často používaným trestom bola pokonávka, ktorá
predovšetkým v prípade zabitia bola dôkazom toho, že násilné správanie bolo
mimoriadne starobylým trestným činom.
2) Súdne konanie. Súdny proces sa v starovekom Grécku začínal vždy na
návrh žalobcu, ktorý disponoval žalobou a mohol kedykoľvek konanie pred súdom
zastaviť. Rozoznávame dva druhy starovekých gréckych žalôb:
- súkromné žaloby (díké), ktoré mohol podať len ten občan mestského štátu, ktorý si
chcel vymôcť porušenie práv voči svojej osobe;
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- verejné žaloby (grafé), v ktorých bol aktívne legitimovaný ktorýkoľvek občan. Medzi
verejné žaloby patrili najčastejšie žaloby o určenie občianstva, prípady úplatkárstva,
opomenutie výmazu z daňového registra a prípady manželskej nevery.
Po podaní žaloby určil príslušný súd termín pojednávania a predvolal na neho
účastníkov konania a svedkov.

Najdôležitejšou

súčasťou

pojednávania

bolo

dokazovanie. Dokazovalo sa svedeckými výpoveďami, listinami a výsluchom
obžalovaného. Za svedkov mohli byť predvolaní len osobne slobodní muži. Svedecká
výpoveď ženy a otroka sa brala do úvahy len vtedy, ak bola vynútená mučením.
Grécke právo poznalo inštitút advokáta a prokurátora. Advokátom bol občan
mestského štátu, ktorý na súde zastupoval iných občanov alebo cudzincov
obžalovaných zo spáchania protizákonného činu. Prokurátor zastupoval obžalobu
v prípade menej závažných trestných činov. Uložený trest sa vykonával okamžite.
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3. KAPITOLA: FEUDÁLNY ŠTÁT
„Všetko mimoriadne, veľké a krásne
sa vždy urobí len tak, že na to myslíme
častejšie a lepšie ako iní.“
Ľudovít XIV.

3.1. Vznik feudalizmu v Európe, feudálna spoločnosť
Najstaršími štátmi, ktoré možno charakterizovať ako feudálne, boli už
staroveká India a Čína. Čína je považovaná za kolísku feudalizmu, práve tu vznikli
najstaršie vazalské vzťahy. V Európe vznikol feudalizmus po rozpade Rímskej ríše.
Určiť presný letopočet vzniku feudalizmu je veľmi obtiažne. Z troch možností (r. 313 –
Milánsky edikt; r. 476 – zánik Západorímskej ríše; r. 529 – založenie Benediktínskeho
rádu) za najpravdepodobnejší považujeme rok zániku Západorímskej ríše. Obdobie
feudalizmu rozdeľujeme na nasledovné 3 etapy: ranný (476 – koniec 11. st.);
rozvinutý (12. st. – 15. st.); neskorý (16. st. – 1789). V období ranného feudalizmu
vznikli v Európe ranofeudálne monarchie. Obdobie rozvinutého feudalizmu bolo
typické vznikom monarchií feudálnej rozdrobenosti, z ktorých sa neskôr vyvinuli
stavovské monarchie. V období neskorého feudalizmu v Európe vznikol nový typ
štátu – absolutistická monarchia.
Prvé známky feudalizmu v Európe vidíme už v Rímskej ríši za dominátu.
Podobnú povahu, aj keď ešte nie celkom feudálnu, mal už inštitút kolonátu, ktorý
v sebe zahŕňal odovzdanie pôdy do držby za protislužbu, ktorou bolo splnenie
určitých povinností. Na sklonku existencie Západorímskej ríše však už možno
pozorovať prvé známky vzniku závislostí podobných vazalským vzťahom.
Vznik vazalského vzťahu je typický pre všetky štáty západnej Európy. Vazalita
nevznikla v tých krajinách strednej a východnej Európy, v ktorých sa neuplatňovalo
rímskonemecké právo – právo krajiny, ktorú právom považujeme za domovinu
vazalského vzťahu (súdne spory, ktorých predmetom bol vazalský vzťah tu prebiehali
ešte r. 1800).
Prvé známky vazalských vzťahov boli prítomné už v období dominátu. Jedine
veľkí držitelia pozemkov mali dostatok prostriedkov na to, aby si vydržiavali stále
súkromné vojská, ktoré boli zárukou toho, že na dané územie nevtrhnú barbari. Tieto
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súkromné armády chránili iba svojho pána a tých slabších statkárov, ktorí sa mu
zverili do ochrany. Za túto ochranu zaplatili tým, že sa vzdali vlastníctva vlastných
pozemkov v prospech ochrancu. Ten im ich vzápätí potom, čo si vynútil ich prísahu
vernosti, vrátil do držby. Tento akt odovzdania pôdy do držby jej bývalého vlastníka
označovali Rimania ako commendatio.
Druhým z koreňov vazalského vzťahu bol inštitút alódu. Vojenské kniežatá
barbarských štátov mohli odovzdávať príslušníkom svojej družiny za vernú službu
pôdu do dedičného vlastníctva ich rodu. Alód (lat. terra condominata) mal vždy
menšiu rozlohu. Na takomto pozemku pracovali potomkovia oslobodených sluhov,
ktorí boli osobne pripútaní k osobe zemepána, nemohli sa odsťahovať a odvádzali
mu väčšiu časť svojich výnosov. Ich úlohou bolo žiť v blízkosti svojho zemepána
a svojou prácou vydržiavať jeho samotného a jeho vazalov. Ak narástol počet osôb
obývajúcich zemepanský dvor (napr. ak zemepán získal viac nových vazalov), bolo
potrebné zväčšiť územie alódu a presídliť na neho nových sluhov. Oba inštitúty
(komendácia i alód) spoločne viedli k neskoršiemu vytvoreniu systému vazality. Alód
sa začiatkom 13. storočia prestal udeľovať, bol nahradený doživotnou držbou pôdy
(benefícium), ktorá ostávala vo vlastníctve panovníka; neskôr držbou dedičnou
(léno).
Udelením benefícia alebo léna vznikal vazalský vzťah. Toto udelenie bolo
sprevádzané vykonaním celého radu symbolických aktov. Ten, kto sa chcel stať
vazalom (mohol to byť aj dedič zomrelého vazala, v tomto prípade to bola jeho
výslovná povinnosť), sa dostavil pred svojho budúceho seniora, pokľakol pred ním
a ponúkol mu svoje služby. Ak senior ponuku prijal, zdvihol vazala k sebe a prijal
jeho slávnostnú prísahu vernosti. Ako symbol odovzdania pôdy mu odovzdal koruhvu
(to v prípade svetských lén) alebo žezlo (ak išlo o cirkevné léno). Týmto vykonal tzv.
akt investitúry.
Predmetom vazalského vzťahu bol pozemok alebo vysoký štátny úrad.
Subjektami vazalských vzťahov boli vždy šľachtici, príp. duchovní. Vazalita
neexistovala medzi poddanými, aj napriek tomu, že mali v držbe pozemok svojej
feudálnej vrchnosti. Podstatou vazalského vzťahu bolo odovzdanie práva držby
pozemku, ktoré vyššie postavený držiteľ odovzdával nižšie postavenému. Toho, kto
pôdu odovzdával označovali už franské zákony ako seniora. Osoba, ktorá pôdu
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prijímala, bola označená ako vazal. Vazal bol oprávnený pôdu odovzdať do držby
tzv. podvazalovi. V Európe vznikli dve zásady, ktorými bol vazalský systém
regulovaný:
- v západnej Európe: „Vazal môjho vazala nie je mojím vazalom.“
- v severnej Európe, v Anglicku a od 13. st. aj vo Francúzsku: „Vazal môjho vazala je
aj mojím vazalom“ (tzv. imediatizácia).
Klasický – nemecký – systém vazality poznal iba prvú zásadu, v zmysle ktorej
bol vazal zodpovedný iba svojmu bezprostrednému seniorovi, nie jeho seniorovi.
Bolo to dôležité aj preto, lebo na území Svätej ríše rímskej nevznikli iba tri stupne
vazalskej závislosti, ale až sedem: najvyšším seniorom bol cisár; podliehali mu
držitelia lén so žezlom, teda cirkevní hodnostári ako jeho priami vazali; ďalším
stupňom vazalskej závislosti boli držitelia lén s koruhvou, teda svetské kniežatá;
štvrtým stupňom vazalskej závislosti boli slobodní páni, teda grófi a baróni; piaty
stupeň vazalskej závislosti v Nemecku tvorila stredná šľachta; šiestym stupňom boli
rytieri; napokon siedmym stupňom vazalskej závislosti boli ministeriáli, teda
príslušníci nižšej šľachty slúžiaci na dvoroch bohatých pánov.
Dôležitou zásadou takéhoto systému bolo, že každý mohol prijať léno iba od
vyššie postaveného, v opačnom prípade strácal vazalskú spôsobilosť. Platila tiež
zásada, že za kráľa mohol byť považovaný iba taký šľachtic, ktorý nebol vo vazalskej
ani v inej závislosti na nikom okrem Boha. Jedna osoba mohla prijať léno od
viacerých seniorov, takže mohla byť voči svojim seniorom v rôznom vazalskom
postavení (voči jednému vazal, voči druhému podvazal a pod.). Vazalita nepoznala
hranice štátov. Nič neprekážalo tomu, aby sa šľachtic stal vazalom napr. dvoch
panovníkov. Dôležitým pravidlom bol tiež zákaz dávať do léna pôdu osobami, ktoré
stáli na najnižšom stupni vazalskej závislosti.
Vazalita bola vždy chápaná ako zmluva, teda súkromnoprávny vzťah. Medzi
subjektami vazalského vzťahu vznikali výlučne súkromnoprávne práva a povinnosti.
Hlavnou povinnosťou vazala bola vernosť (fidelitas), teda zákaz obrátiť zbrane proti
svojmu seniorovi. Ďalšou významnou povinnosťou bolo tzv. consilium (poradná
povinnosť). Vazal bol povinný sa na seniorovo vyzvanie dostaviť do jeho sídla
a poskytnúť mu radu vo veciach politického charakteru. Vazal mohol tiež byť prizvaný
za prísediaceho sudcu v seniorovom súde. Treťou z hlavných povinností vazala bolo
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auxilium. Bola to súkromnoprávna vojenská povinnosť, ktorú mal vazal voči svojmu
seniorovi. Vazalská zmluva vždy presne stanovila (ad hoc, neexistovala generálna
norma), postavením akej veľkej jednotky je vazal povinný za poskytnutie léna.
Početnosť a výzbroj jednotky závisela vždy na význame léna. Vazal mal aj ďalšie
symbolické povinnosti voči svojmu seniorovi. Medzi ne patrila povinnosť poskytovať
finančnú výpomoc seniorovi v čase vydaja jeho najstaršej dcéry, v čase prijatia jeho
najstaršieho syna do stavu rytierskeho, ako aj vykúpiť svojho seniora z vojenského
zajatia. Posledná povinnosť mohla spočívať vo vyplatení požadovaného výkupného,
ale aj vo výmene (vazal sa mal sám ponúknuť do zajatia, aby bol senior prepustený).
Známkou úpadku vazality bolo, že sa neskôr vazalmi mohli stať aj ženy.
V závere obdobia feudálnej rozdrobenosti vznikol inštitút ženského léna (feudum
femininum), ktorého držiteľkou mohla byť aj žena (dedička vazala a pod.). Povinnosť
auxilia v takomto prípade plnili najbližší mužskí príbuzní vazalky, alebo sa senior
uspokojil s finančným výkupom. Ženské léno bolo možné dediť aj v ženskej línií.
Vazalské právo upravilo aj povinnosti seniora voči vazalovi. Senior bol povinný
v prvom rade svojho vazala ochrániť. To znamenalo ochranu v prípade vojny, ale aj
zastupovanie vazala na súde. Zastupovať na súde, teda poskytovať právnu ochranu
mohol osobne senior, ale mohol tým poveriť aj tretiu osobu. Takúto právnu ochranu
musel senior poskytnúť aj v prípade, že vazal spôsobil inej osobe škodu. Druhou
hlavnou povinnosťou seniora bola povinnosť vydržiavať vazala. Pôvodne senior
vydržiaval svojho vazala na svojom dvore tak, že mu tam poskytoval stravovanie.
Neskôr sa stalo pravidlom, že táto povinnosť bola uspokojená už samotným
odovzdaním pozemku alebo úradu, z ktorého mal vazal poberať výnos.
Keďže vazalský vzťah bol chápaný ako zmluva, jeho porušenie bolo právne
sankcionovateľné na súde. Ak zmluvu porušil vazal, súdili ho vždy osoby rovnakého
spoločenského postavenia ako bol on sám. Takto vznikli súdy tzv. pairov.
Rozsudkom bolo odňatie léna. Ak však zmluvu porušil senior, rozhodoval o ňom súd
najvyššieho seniora (kráľa). Takéto súdne konania boli typické pre Francúzsko
v období zjednocovania. Ak bol senior uznaný za vinného, strácal pôdu v prospech
koruny.
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3.2. Štáty ranného a rozvinutého feudalizmu
3.2.1. Ranofeudálne monarchie a štáty feudálnej rozdrobenosti
Feudálny štát bol vo svojej prvej – rannej – etape považovaný za vlastníctvo
svojho panovníka, za jeho patrimónium. Preto sa ranofeudálne štáty označujú aj ako
patrimoniálne. Takéto chápanie umožňovalo vladárom odovzdávať časti územia štátu
do držby najvýznamnejším rodinám, pričom sa sami nevzdávali vlastníctva.
V konečnom dôsledku však táto prax viedla k rozdrobenosti a oslabeniu panovníckej
moci. Patrimoniálne štáty nemali stále sídla. Panovník s celým svojím dvorom počas
roka putoval po krajine, z času na čas sa niekde dočasne usadil. V závere ranného
feudalizmu, keď sa vytvorila prax pomazávania panovníka a stála cirkevná
organizácia patrimoniálnych štátov, vzniklo okrem korunovačného sídla aj stále
hlavné mesto.
Podľa rozhodnutia Toledskej synody z roku 633 legitímnym panovníkom bol
len ten, kto bol schopný vládnuť, bol zvolený zhromaždením najvýznamnejších
mužov krajiny, bol pomazaný posväteným olejom a zložil prísahu, že bude vykonávať
úlohy panovníka a poddaní mu za to prisahali vernosť. Panovník v zmysle tejto teórie
uzatváral pri nástupe na trón so svojim ľudom verejnoprávnu zmluvu, ktorá upravila
pre celé obdobie jeho vlády verejnoprávne hranice kráľovskej administratívy.
Existoval však určitý okruh oprávnení, ktorých výkon prináležal výlučne panovníkovi
a nikto mu ich nesmel uprieť. Panovník teda nebol úplne neobmedzeným vládcom.
Schopnosť vládnuť sa posudzovala podľa politického významu vládnucej rodiny
a vojenských úspechov vládnuceho jednotlivca.
Panovníka volilo spravidla zhromaždenie slobodných mužov krajiny na svojom
pravidelnom každoročnom zasadnutí (v Byzantskej ríši formálne senát, pričom tu
platila dedičnosť trónu v mužskej vetve vládnuceho rodu). Panovník bol zvolený
doživotne, jeho trón však nebol zo začiatku dedičný. Napr. franskí králi z rodu
Merovejovcov po smrti rozdeľovali svoju ríšu na toľko častí, koľko synov zanechali,
pričom jedného z nich určili ako nadriadeného nad ostatnými. Takéto riešenie však
nebolo veľmi úspešné, vždy viedlo k občianskej vojne medzi jednotlivými členmi
kráľovskej rodiny. Ranofeudálni vladári sa preto snažili dosiahnuť dedičnosť trónu
aspoň vo vlastnej rodine s využitím zásady seniorátu, neskôr primogenitúry. Po
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zavedení uvedených zásad sa trón stal voliteľným už len formálne. Výnimkou bola
Rímskonemecká ríša, ktorej panovník sa po svojom zvolení v ríšskej rade (od r. 1257
v zbore kurfirstov, teda kniežat voliteľov) stával kráľom. Kurfirstmi sa stali traja
duchovní magnáti (arcibiskup kolínsky, mohučský a trevírsky) a štyria svetskí
magnáti (falcgróf rýnsky, markgróf brandenburský, vojvoda saský, kráľ český). Na
platnosť voľby sa vyžadovala jej jednotnosť (tzv. konsenzus).
Po úspešnej voľbe panovníka sa konala jeho korunovácia spojená
s pomazaním. V západnej Európe obrad vykonával predstaviteľ rímskokatolíckej
cirkvi (pápež alebo biskup), v Byzancií byzantský patriarcha. V západnej Európe, kde
už od počiatkov ranného stredoveku platila teória univerzalizmu bol pomazaný
panovník, ak získal titul kráľa (v Rímskonemeckej ríši bol zvolený kráľ pomazaný
pápežom na cisára), zodpovedný len Bohu a na zemi jeho zástupcovi – pápežovi.
Hlavnými úlohami kresťanského panovníka boli: zabezpečenie všeobecného
pokoja, mieru a spravodlivosti, starostlivosti o chudobných, slobody poddaných a
šírenia kresťanskej viery. Tieto úlohy panovník vykonával sám alebo s pomocou
najvýznamnejších slobodných mužov, najčastejšie svojich priamych vazalov.
Všeobecný pokoj, mier a spravodlivosť mal panovník zabezpečiť výkonom
spravodlivej vlády. Kresťanské vierovyznanie šíril svojou účasťou na krížových
a misijných výpravách, a to osobne alebo vysielaním misionárov alebo bojovníkov.
Spravodlivosť panovník vykonával iba niekoľkokrát ročne na zhromaždeniach
všetkých slobodných mužov krajiny, ktoré sa v období ranného feudalizmu schádzali,
aby prediskutovali najvýznamnejšie veci potrebné na spravovanie ríše a ak to bolo
potrebné, aby zvolili nového panovníka. Na týchto zhromaždeniach (u Frankov to boli
tzv. marcové, neskôr májové tábory, v slovanských štátoch veče, na anglosaských
územiach

witana)

sa

súdili

záležitosti

predkladané

zúčastnenými

osobami

panovníkovi. Po zániku týchto zhromaždení začiatkom rozvinutého feudalizmu
zostala zachovaná ich súdna funkcia v podobe tzv. súdnych dní.
Pri správe štátu panovníkovi pomáhali ústrední a dvorskí úradníci. V období
ranného feudalizmu ešte nebol jasne diferencovaný rozdiel medzi úradníkmi štátu
a kráľovského dvora. Obe kategórie úradníkov v tejto fáze plnili najdôležitejšie úlohy
pri správe krajiny. Výnimkou bola Byzantská ríša, ktorá ako nástupnícky štát Rímskej
ríše zdedila jej systém štátnych orgánov s už oddelenou dvorskou a štátnou správou
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a vytvorila z neho vysoko špecializovanú administratívu, v systéme ktorej každý
úradník mal svoje miesto a povinnosti (jej vyvrcholením bolo vybudovanie systému
úradníkov – logotétov na čele s veľkým logotétom v 8. st.).
Organizácia ranofeudálnych úradov a úradníkov vykazovala jednu osobitosť –
v tých štátoch, kde bola panovnícka moc oslabená (napr. vo Franskej ríši za vlády
posledných Merovejovcov) najvyšší úradníci štátu prebrali postupne kráľovské
funkcie a (vo Franskej ríši) dokonca s požehnaním pápeža získali korunu. Anglický
ranofeudálny štát po smrti Alfréda Veľkého tiež vykazoval známky pomalého úpadku.
R. 1066 bolo Anglicko ovládnuté vojvodom Viliamom Normanským, čím sa do správy
štátu definitívne dostal cudzí prvok. Poľské dejiny smerovali dokonca k rozbitiu
kráľovskej autority a k jej nahradeniu na najvyššom poste zhromaždením šľachticov.
Ruský ranofeudálny štát bol vo fáze úpadku ovládnutý silnejšími tatárskymi susedmi.
Verejná

miestna

správa

ranofeudálnych

štátov

a štátov

feudálnej

rozdrobenosti bola typická svojou nejednotnosťou. Franská ríša si vybudovala
v miestnej správe čiastočne jednotný systém grófstiev a mariek na čele s grófmi
a markgrófmi, po rozpade štátu sa však túto jednotu nepodarilo udržať ani v jednej
nástupníckej krajine. V budujúcom sa systéme vazalských vzťahov totiž nebolo
možné vytvoriť jednotný systém miestnej správy. Výsledkom bol vznik jedného
centrálne ovládaného územia – kráľovskej domény a väčšieho počtu vazalských
pozemkov so štatútom benefícií, lén a alódov, ktoré si ich držitelia spravovali vo
vlastnej

réžií

s minimálnym

vplyvom

štátnej

moci.

Dejiny

ranofeudálneho

a normanského Anglicka tvorili odchýlku od zásady vazalského práva platnej na
kontinente. Po príchode Viliama Dobyvateľa sa tu udržal anglosaský systém grófstiev
na čele so šerifmi, ktorý bol typický pre celé dejiny Anglicka. Výnimkou
z kontinentálnej zásady rozdrobenosti miestnej správy boli aj štáty, kde vazalský
systém nevznikol – Poľsko a Byzantská ríša. Poľské dejiny nezaznamenali vznik
vazality, na druhej strane tu však postupne vznikol prepracovaný systém vojvodstiev
na čele s vojvodami, ktoré sa stali základnými jednotkami miestnej správy kráľovstva.
Byzantská ríša bola štátom, v ktorom ústredná moc znemožnila vybudovanie
vazalskej závislosti. Byzantskí cisári vždy vedome podporovali slobodných roľníkov
proti

vysokým

šľachticom.

Zaviedli

systém

pronií,

ktoré

sa

podobali

západoeurópskym benefíciám, neboli to však donácie pôdy. Proniou cisár doživotne
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prepožičiaval šľachticovi alebo duchovnému právo vyberania daní a poplatkov
z určitého územia, ktoré zostávalo naďalej vo vlastníctve i v držbe koruny.
V Byzantskej ríši teda nedošlo k rozdrobeniu územia medzi jednotlivých držiteľov
pozemkov. Ríša zdedila pôvodnú rímsku miestnu správu obdobia dominátu,
zavedenú ešte Diokleciánom. Trojdelenie prefektúra – diecéza – provincia nahradil
až v 7. storočí cisár Herakleios, ktorý zaviedol do miestnej správy ríše tzv. themy na
čele so stratégmi.
Systém miestnej správy Kyjevskej Rusi po ovládnutí štátu Tatármi zanikol
spoločne s krajinou. Tatári ponechali jednotlivým ruským kniežatám určitú mieru
samosprávy len v tom prípade, ak boli ochotní uznať ich nadvládu. V takomto
prípade slovanská vrchnosť dostala tzv. jarlyk, teda akúsi výsadu na vykonávanie
správnych činností na svojom území, ktorá bola viazaná na dodržanie prísahy
vernosti.
3.2.2. Stavy a stavovská monarchia
Začiatkom 13. storočia sa v Európe udiali prevratné zmeny v štruktúre
a organizácií spoločnosti. Väčšina pôdy zemepánov bola rozdelená na poddanské
pozemky (lat. terra mansionata). Rozloha poddanských pozemkov mohla dosiahnuť
až 80% všetkej zemepanskej pôdy. Takáto pôda bola rozdelená na mansie –
poddanské usadlosti. Roľníci, ktorí tu boli usídlení, boli spočiatku osobne slobodní.
Poddanými sa stali postupným pripútavaním k pôde (nie k osobe jej vlastníka).
Poddaní boli povinní odvádzať svojmu zemepánovi iba menšiu časť výnosu.
V 13. storočí už nebolo možné zväčšovať alódy vojenskými výbojmi. Alódom
sa mohla stať len pôda predtým nepatriaca žiadnemu kresťanskému štátu. Zemepáni
teda boli prinútení alódy zrušiť a premeniť ich na poddanské pozemky. Na druhej
strane bola zavedená pre poddaných povinnosť roboty, spod ktorej bolo často možné
sa vykúpiť iba zaplatením vysokej peňažnej sumy (v Anglicku to viedlo až
k zavedeniu zásady, že kto nezaplatí daň, bude z pozemku vysťahovaný). Takto
zaťažení poddaní sa začali búriť a vyjadrovať svoju nespokojnosť povstaniami
a rôznymi inými spôsobmi, čo malo za následok v niektorých krajinách ich postupné
znevoľnenie.
Uvedené zmeny spoločnosti vyvolali potrebu organizovania sa jednotlivých
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osôb s podobným právnym postavením. Pomaly teda vznikala spoločnosť, v ktorej
mali tieto korporácie zohrávať určujúcu úlohu – stavovská spoločnosť.
Prvým krokom k jej vzniku bolo zorganizovanie jednotlivcov rovnakého alebo
podobného právneho postavenia a rovnakých alebo podobných záujmov (napr.
spoločné vystúpenie barónov Anglicka proti Jánovi Bezzemkovi r. 1215). V druhej
fáze došlo k vzniku organizácií jednotlivých stavov. Takéto organizácie mohli byť
označované rôznymi názvami (v Poľsku používali pojem „konfederácia“, na
španielskych územiach sa presadil výraz „hermandado“). V konečnom dôsledku to
boli vždy výsledky podobných politických záujmov, preto mohli tieto stavovské
organizácie v tretej fáze vystúpiť proti panovníkovi. Tento proces už priamo viedol
k zvolaniu prvých stavovských snemov.
Stavovské snemy možno rozdeliť podľa počtu komôr na jednokomorové,
dvojkomorové a trojkomorové. Podobným kritériom, ktoré však v konečnom dôsledku
opäť vedie len k deleniu podľa počtu komôr, je teritoriálne kritérium:
- stavovské snemy kontinentálnych veľmocí a stredoeurópskych štátov boli vždy
trojkomorové (takými boli francúzske Generálne stavy, nemecký Ríšsky snem, ruský
Zemskij sabor a český Krajinský snem);
- stavovské snemy štátov ležiacich v susedstve vyššie uvedených štátov boli vždy
dvojkomorové (stavovský snem Aragónska, poľský Sejm, uhorský stavovský snem,
stavovský snem Akvitánska a pod.);
- stavovské snemy provincií zvrchovaných štátov boli vždy jednokomorové.
V stavovských snemoch boli zastúpené jednotlivé stavy. Tradične prvým
stavom vo všetkých feudálnych štátoch bol stav duchovenstva.

Bolo to práve

duchovenstvo, ktoré si vytvorilo prvú stavovskú korporáciu v dejinách. Pri vytvorení
stavu duchovných zohrávala nezanedbateľnú úlohu skutočnosť, že duchovní
dodržiavajúc zásadu celibátu nemohli mať vlastné prirodzené rodiny, preto si vytvorili
umelú rodinu, čiže stav, tvorený nimi samými. Duchovenstvo bolo vzorom, podľa
ktorého sa vytvorili stavy šľachty a mešťanov. O šľachticoch je potrebné povedať, že
napriek ich rozdeleniu na dve skupiny (vyššiu a nižšiu šľachtu) si vytvorili len jeden
stav, ktorý chránil záujmy šľachty ako celku.
V prípade miest je potrebné zdôrazniť, že ich organizovanie ako stav sa
začalo pomerne skoro, na základe privilégií panovníka. V niektorých krajinách sa
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„tretí stav“ zorganizoval dokonca ešte pred šľachtou, takmer súčasne so stavom
duchovných. Dôvodom je, že mesto bolo právnickou osobou, podobne ako cirkevné
organizácie. Vytvorenie mestského stavu vyvolalo silnú diferenciáciu jednotlivých
miest.

Iba

najbohatšie

mestá

dosiahli v Európe

úroveň krajinského

stavu

meštianskeho, či už to boli ríšske mestá, slobodné prístavy alebo slobodné kráľovské
mestá. Veľká skupina miest, predovšetkým tzv. oppidá v strednej a východnej
Európe zostali naďalej v správe zemepánov.
Na

niektorých

územiach,

kde

sa feudálne

vzťahy presadzovali

len

v obmedzenej miere, si udržali slobodné postavenie aj roľníci. Ak v danej krajine boli
priaznivé podmienky, mohli sa roľníci zorganizovať ako stav a stať sa členmi
stavovského snemu. Stav slobodných roľníkov vznikol v Rakúsku, Tirolsku,
Švajčiarsku, Švédsku a Dánsku. V niektorých štátoch, napr. vo Švédsku, si slobodní
roľníci podržali stavovskú príslušnosť až do konca feudalizmu ako jedna z komôr
stavovského snemu. Komora roľníkov tu bola vždy pevnou oporou panovníka pri
presadzovaní jeho reforiem.
Tam, kde sa stretávame s aktívnymi stavmi, sa skôr či neskôr vytvorila aj
funkcia predsedu stavovského snemu, ktorý bol volený samotnými stavmi a pri
výkone svojich funkcií bol nezávislý od panovníka. Názov funkcie bol rôzny, vždy
však ochraňoval záujmy stavov voči panovníkovi. Jednou z jeho najdôležitejších úloh
bolo sprostredkovanie medzi stavmi a panovníkom.
Spoločným prvkom pri charakteristike právomocí jednotlivých stavovských
snemov je skutočnosť, že svojou činnosťou obmedzovali moc panovníka. Výkon
moci sa de facto rozdelil medzi stavy a panovníka, preto stavovská monarchia býva
označovaná aj ako vláda stavovského dualizmu. Skutočné obmedzenie kráľovskej
moci je nesporné v dvoch dôležitých momentoch. Prvým z nich je otázka financií.
Panovník mohol vyberať dane len so súhlasom stavovského snemu. Okrem
právomoci

prijímať

daňové

zákony

získali

stavovské

snemy

(s

výnimkou

francúzskych Generálnych stavov, ktoré ustrnuli pri výkone práva prijímať daňové
zákony) aj množstvo ďalších oprávnení. Spomedzi nich najvýznamnejším je právo
navrhovať a prijímať zákony. Zákony boli teda vždy výsledkom dohôd medzi
panovníkom a stavmi, vladár si však ponechal právo udeliť privilégium, podľa ktorého
sa zákon nebude vzťahovať na určité osoby. Kráľovskí právnici v tom istom čase
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presadili právo kráľa vydávať samostatne nariadenia, ktoré boli nezávislé od
stavovského dozoru.
Aj napriek tomu, že stavovské snemy mohli zasadať len na základe zvolania
panovníkom a prejednávať výlučne návrhy ním predložené, stavy získali právo
predkladať svoje sťažnosti vo veciach, ktoré nemohli byť rozhodnuté riadnymi súdmi,
stavovským snemom svojich krajín. Časom vznikla dokonca prax, podľa ktorej
stavovské snemy odmietali rokovať o kráľovských návrhoch, ak im nebolo umožnené
prejednať sťažnosti stavov. Takúto funkciu plnili napr. francúzske zväzky žalôb.
Výnimkou bol švédsky snem (Riksdag), kde začiatkom 18. st. vznikol úrad
sťažovateľa (ombudsmana).
Výrazom všeobecnej právomoci väčšiny stavovských snemov bolo aj ich právo
súdiť politické trestné činy (najčastejšie velezrada a urážka panovníka).
Najväčšiu moc mal stavovský snem v Poľsku v období označovanom ako
šľachtická republika (16. – 18. storočie). Poľský snem (Sejm) rozhodoval o všetkých
veciach krajiny. Hornou komorou dvojkomorového snemu bol senát, zložený zo 139
členov. V senáte zasadali najvýznamnejší úradníci: patril sem prímas (predseda
senátu), rímskokatolícki biskupi, vojvodovia a najvýznamnejší ministri. Senátorov
vymenúval na doživotie kráľ. Senátori neboli oprávnení podávať návrhy zákonov,
nemohli zmeniť alebo vetovať rozhodnutie dolnej komory. Na svojich zasadnutiach
rozhodovali väčšinovým hlasovaním.
Dolnou komorou bola poslanecká snemovňa, ktorej členmi bolo 170 zástupcov
snemov vojvodstiev a kastelánií, ktorí boli vybavení záväznými pokynmi na
hlasovanie. Poslanci mohli prerušiť zasadanie snemu, zvolávaného každé dva roky,
ak sa im nepodarilo dospieť k rozhodnutiu počas šiestich týždňov od začatia
rokovania o veci.
R. 1669 sa po prvýkrát uplatnilo liberum veto. Na jeho základe mohol jediný
poslanec zrušiť všetky na danom zasadnutí prijaté uznesenia snemu, čo malo za
následok jeho okamžité rozpustenie. Napriek častému zneužívaniu slobodného veta,
boli až r. 1768 upravené pravidlá jeho užívania.
Najvýznamnejšou výsadou Sejmu bola voľba poľského kráľa s využitím
zásady absolútnej zvoliteľnosti (kráľom mohol byť ktokoľvek, koho stavy zvolili). Na
voľbe kráľa sa mohol zúčastniť každý šľachtic, od roku 1669 však mali právo účasti
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len katolíci. Spôsob voľby panovníka nebol upravený zákonom, v praxi sa však
vytvorili tri kroky. Prvým bolo zvolanie tzv. prípravného snemu (sejm konvokacyjny).
Toto zhromaždenie zvolával prímas a šľachtici sa na ňom zúčastňovali ozbrojení.
Snem sa po svojom zvolaní vyhlásil za konfederáciu, čím zabránil uplatneniu práva
na liberum veto, aby volitelia mohli pomenovať svojich kandidátov. Prímas následne
zvolal volebný snem (sejm elekcyjny), ktorý vypočul vyslancov všetkých kandidátov
a uskutočnil volebný akt. Výsledky volieb vyhlásil vrchný maršálek Koruny a zvolenú
osobu vyhlásil za kráľa prímas. Zvolený panovník musel podpísať volebné
podmienky (pacta conventa). Treťou fázou bolo zvolanie korunovačného snemu
(sejm koronacyjny), kedy prímas korunoval zvoleného panovníka a prísahal mu
vernosť, ak dodrží svoje sľuby.
3.3. Neskorý feudalizmus a jeho štátna organizácia
3.3.1. Absolutistická monarchia – všeobecný prehľad
Prvé známky absolutizmu v západnej Európe nachádzame už v závere
stavovskej monarchie. V tomto čase došlo k významným reformám vo feudálnej
spoločnosti. Poddanstvo bolo vo väčšine štátov západnej Európy nahradené
nájomným pomerom, čo viedlo často k vzniku veľkého množstva bezzemkov
a tulákov. Rozmáhajúci sa priemysel a obchod mali za následok nárast významu
peňazí a finančných operácií a vznik tomu zodpovedajúcich právnych inštitútov.
Významné zmeny postihli aj vazalský systém. Vazalské práva a povinnosti,
ktoré boli dovtedy výlučne súkromnoprávnej povahy a vykonávali sa osobne, boli
poväčšine nahradené peňažným plnením. V najväčšej možnej miere to platilo o
povinnosti auxília. Panovníci preto v záujme udržania vojenskej sily siahli k riešeniu,
ktoré dovtedy neprichádzalo do úvahy – vytvorili žoldnierske armády z cudzincov. Iba
tie stavovské monarchie zaznamenali v ďalšom vývoji určitý rozmach, ktoré boli
schopné vybudovať žoldnierske armády.
Snahy kráľov o čo najväčšiu kontrolu administratívy viedli k vytvoreniu stálych
armád, ktoré sa tvorili na základe odvodov. Žoldniermi boli osoby cudzej štátnej
príslušnosti, čo bolo výhodné v prípade nepokojov, keď mohli dostatočne dôrazne
zasiahnuť proti poddaným alebo búriacim sa stavom. Absolutistické armády boli
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typické svojou početnosťou.
S reformou armády súvisela reforma financií. Práve potreba vydržiavania
veľkých žoldnierskych armád viedla absolutistických panovníkov k prijímaniu nových
daňových zákonov, často bez súhlasu stavovských snemov, alebo so súhlasom
vyberať určité dane v ľubovoľnej výške na niekoľko rokov vopred. Spočiatku to boli
pomerne drastické opatrenia, ktoré mali za následok zdanenie cirkvi a miest. Cirkev
bývala zdaňovaná daňou z dedičstva. V Anglicku a Poľsku bola čiastočne zdanená
dokonca aj šľachta, ktorá tu platila vojenskú daň. Vo väčšine krajín západnej Európy
však šľachta priame dane neplatila.
Okrem zdaňovania absolutistickí vládcovia hľadali aj iné zdroje získavania
financií. Vo viacerých krajinách západnej Európy (Anglicku, Španielsku, Francúzsku
a Nizozemsku) bol zavedený systém predaja úradov, tzv. archománia. Predaj úradov
bol koordinovaný jedným ústredným úradom štátnej správy, ktorý rozhodoval o tom,
či bude daný úrad predaný a za akú cenu. Úrad sa snažil zabrániť vytvoreniu
vplyvných klanov. Bolo zakázané predávať najvýznamnejšie štátne úrady. Iným
spôsobom získavania peňazí bol zahraničný obchod. Štáty zriaďovali chránené
dielne – manufaktúry, kde sa produkoval tovar určený na vývoz. Niektoré štáty sa
nezastavili ani pred ziskami z pirátskych výprav.
Dôležité zmeny postihli v období absolutizmu štátnu správu. Časté vojny
medzi jednotlivými krajinami mali za následok v niektorých prípadoch zisk nových
rozsiahlych území, čo viedlo k potrebe začlenenia týchto oblastí do materskej krajiny
a k nevyhnutnosti unifikácie administratívy a práva.
Dôležitou reformou v oblasti štátnej administratívy bolo zavedenie moderného
byrokratického štátneho aparátu, ktorý potláčal činnosť stavovských orgánov.
Moderné byrokratické orgány boli spočiatku zavedené len v ústrednej administratíve,
neskôr sa vytvorila rozsiahla sieť hierarchicky vybudovaných orgánov, ktoré sa začali
diferencovať na ústredné a miestne. Došlo tiež k diferenciácií podľa oblasti činnosti
(vznikli odborné orgány – napr. v oblasti financií a vojny).
Dôležitým znakom novovekej byrokracie bola jej odbornosť. Úradníci štátnej
správy boli vzdelaní vo svojom odbore, často mali v rukách diplom z niektorej
univerzity v novom odbore – tzv. kameralistike. Kameralistika bola vedou o výkone
správy a bola v období absolutizmu zavedená ako jeden z odborov na vysokých
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školách, hlavne v strednej Európe. Štátnymi úradníkmi krajín západnej Európy boli
spravidla vyštudovaní právnici, ktorí sa do úradov dostávali na základe kúpy.
Úradníci obdobia absolutizmu dostávali pri nástupe do funkcie písomné
inštrukcie, ktorými bola určená vopred ich pôsobnosť a kompetencia. Takýmto
spôsobom sa absolutistickí vládcovia snažili zabrániť zneužívaniu úradnej moci.
Absolutistické úrady boli najčastejšie kolegiálne, svoju činnosť vykonávali v písomnej
forme, rozhodovali v zboroch. Každý úrad bol vybudovaný ako viacčlenný zbor na
čele s predsedom, ktorému v jeho činnosti pomáhali radcovia. Objavil sa systém
referentov, t. j. systém odborných oddelení. V období absolutizmu sa po prvýkrát
stretávame s úpravou pracovného času úradníkov, ich odmeňovania a dôchodkov.
K jednotlivým úradom patrili aj za absolutizmu určité výsady, privilégiá, ktoré určovali
dôležitosť magistratúr.
V období absolutizmu vznikla diplomacia. Boli teda vybudované stále
zastupiteľské úrady (neskoršie veľvyslanectvá) medzi jednotlivými štátmi, ktoré
fungovali na základe princípu exteritoriality. V období absolutizmu mali tieto úrady
okrem úlohy udržiavať dobré vzťahy medzi štátmi aj povinnosť tajne zbierať
informácie o krajine, v ktorej pôsobili. Preto práca s vyslancami bola za absolutizmu
vždy predmetom vysokého utajenia. Vyslancov prijímal spravidla osobne panovník
alebo jeho najdôvernejší úradník.
Dôležitým znakom absolutizmu bolo unifikovanie práva. Tento proces sa začal
už v období stavovskej monarchie, kedy boli v krajinách Európy spísané dovtedy
platné obyčaje. Významným činiteľom napomáhajúcim unifikácií práva bola už za
stavovskej monarchie prebiehajúca legislatívna činnosť stavovských snemov.
V období absolutizmu, keď tieto stavovské orgány prestali byť zvolávané, nahradil ich
v legislatíve panovník. Kráľovské ordonancie a nariadenia boli na rozdiel od zákonov
prijímané bez súhlasu stavov.
Jedným z hlavných znakov kráľovskej legislatívy bola jej odbornosť, nakoľko
tieto normy pripravovali absolventi právnických fakúlt. Keďže rovnako vzdelaní
právnici pôsobili aj v exekutíve, bolo postarané o kvalitnú aplikáciu právnych noriem,
čo však malo za následok koncentráciu moci v jedných rukách – v rukách vládcu.
Táto skutočnosť bola dôvodom snáh o obmedzenie absolútnej moci panovníka.
Vznikla prax, vykonávaná provinčnými snemami (tie boli počas absolutizmu
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zvolávané bez výnimky všade a vždy), podľa ktorej tieto orgány mohli odmietnuť
inartikuláciu (aplikáciu kráľovského nariadenia) vo svojej provincií ak sa domnievali,
že by bola na ujmu miestnym zvyklostiam a miestnym pomerom – tzv. ius inertiae.
Podobné oprávnenia mal aj švédsky ombudsman.
S uvedeným bezprostredne súvisela reforma súdneho systému. Absolutistické
unifikačné snahy si priamo vynútili unifikáciu súdnictva, ktoré bolo dovtedy
poznamenané súdnym partikularizmom. Význam ústredného kráľovského súdnictva
vzrástol, vznikla inštitúcia jediného odvolacieho súdu. Štát zakázal predaj
sudcovských úradov, čo malo za následok nárast prestíže sudcov, ktorí často
zasahovali aj do exekutívy. Preto bola v období osvietenstva jednou zo základných
požiadaviek žiadosť o zaručenie nezávislosti súdov.
V niektorých štátoch, ktoré boli zložené z viacerých autonómnych častí, bola
mimoriadne dôležitá existencia jediného ústredného najvyššieho súdu, ktorý by bol
okrem funkcie odvolacieho orgánu zároveň zárukou zabezpečenia unifikácie práva.
Takéto príklady vidíme v Anglicku a Prusku.
3.3.2. Typy absolutistickej štátnej správy
3.3.2.1. Španielsky absolutizmus

Najstarší typ absolutizmu v Európe. Jeho vybudovanie sa viaže ku kráľovi
Filipovi II., ktorý po svojom otcovi rímskonemeckom cisárovi Karlovi V. zdedil
španielske dŕžavy Habsburskej monarchie. Až za vlády Filipa II. z týchto krajín
vznikol jednotný štátny celok s názvom „Španielsko“ s jediným sídelným mestom –
Madridom. Ríša, rozprestierajúca sa okrem Európy aj na Americkom kontinente,
mala obrovskú rozlohu, preto bolo nevyhnutne potrebné spravovať ju centralisticky.
Na dosiahnutie tohto cieľa vznikol systém rád – kolegiálnych správnych orgánov,
ktoré boli rozdelené do viacerých skupín podľa významu a všetky podliehali
panovníkovi.
Medzi ústredné rady patrila Štátna rada, Vojenská rada a Najvyššia inkvizícia.
Pomocným orgánom týchto rád bol Štátny sekretariát, ktorý vykonával správu ich
agendy. Všetky tri tieto rady boli príslušné pre celé územie krajiny. Štátna rada mala
na starosti správu štátu (jeho vnútorných vecí). Vojenská rada bola orgánom na
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uskutočňovanie zahraničnej politiky krajiny. Najvyššia inkvizícia bola mimoriadnym
súdom. Napriek svojmu názvu nebola podriadená Rímskej Kúrií, ale priamo
španielskemu kráľovi a jej hlavnou úlohou bol boj proti osobám iného ako katolíckeho
vyznania (židom, mohamedánom a osobám, ktoré konvertovali ku kresťanstvu, čím
sa stali podozrivými).
Druhú skupinu rád tvorili provinčné a koloniálne rady. Do tejto skupiny patrili
napr. Rada Itálie, Sicílie, Nizozemská rada, Aragónska, Kastílska rada, Portugalská
rada a Rada Indií. Tieto orgány boli príslušné len v tej – ktorej provincií alebo kolónií
Španielska, kde však plnili úlohu najvyššieho správneho a súdneho orgánu. Práve
úloha najvyššieho súdnictva bola príčinou ich pomalej rozhodovacej schopnosti.
Tretiu skupinu rád tvorili rady so špecializovanou kompetenciou. Medzi takéto
rady patrila Rada rytierskych rádov (v Španielsku pôsobili tri rytierske rády, ktorých
veľmajstrom bol panovník), Hermanidad (rada spravujúca záležitosti kráľovských
miest), Finančná rada a ďalšie. Význam týchto rád bol rozdielny podľa dôležitosti
úloh, ktoré mali plniť.
Všetky španielske rady fungovali podľa prísneho byrokratického princípu. Ich
členov vymenúval panovník najčastejšie spomedzi osôb s ukončeným právnickým
vzdelaním. Pri vzniku takéhoto orgánu kráľ vydával osobitné nariadenie, v ktorom
podrobne vymedzil okruh kompetencií a úloh vznikajúcej rady. Radu viedol vždy jej
predseda, orgán rozhodoval jednoduchou väčšinou hlasov o veciach, ktoré boli
predtým písomne pripravené na prerokovanie. Prijaté rozhodnutie predseda rady
oznámil panovníkovi. Kráľ však mohol zasahovať do činnosti rady vyslaním
osobitného vyslanca. Pisári, ktorí pripravovali písomnú agendu rád a vydávali ich
rozhodnutia, vykonávali svoju činnosť doma. Aj ich právomoci vymedzila podrobná
kráľovská listina, ktorou boli uvedení do úradu.
Osobitnú správu mali americké kolónie Španielska. Na ich čele stál vicekráľ,
ktorému v činnosti pomáhal orgán označovaný ako Audiencia. Audiencia bola
oprávnená spravovať kolóniu nezávisle od toho, či bol v nej vymenovaný vicekráľ
alebo nie. Finančnú správu kolónií mala na starosti Pokladnica. Španielsky
absolutizmus vybudoval ako prvý v Európe rozsiahlu sieť pôšt, ktorých činnosť
výrazne podporila centrálnu správu tak rozsiahlej ríše.
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3.3.2.2. Francúzsky absolutizmus

Jeho prvé známky pozorujeme vo Francúzsku zhruba v tej dobe, keď vznikal
absolutizmus v Španielsku. Na rozdiel od španielskeho modelu bolo Francúzsko
v čase nástupu absolutizmu už teritoriálne zjednotené. Skutočná absolutistická vláda
vo Francúzsku sa začala uplatňovať začiatkom 17. storočia, v čase vlády maloletého
kráľa Ľudovíta XIII., keď moc do rúk uchopil kardinál Richelieu a následne kardinál
Mazarin, vo funkcií prvých ministrov. Obaja títo vysokí cirkevní predstavitelia začali
rozsiahle administratívne reformy, ktorých podstatou bolo nahradenie nefunkčných
Generálnych stavov systémom ústredných rád, ktoré však boli na rozdiel od
Španielska funkčne diferencované už na tomto stupni. Týmito novovzniknutými
orgánmi boli:
- štátna rada, ktorá sa zaoberala vo všeobecnosti administratívou, predovšetkým
však do jej kompetencie patril výkon zákonodarnej moci panovníka a súdenie sporov,
ktoré mal v odvolacom konaní riešiť panovník. Na čele 25-člennej štátnej rady stál
kancelár. Členmi štátnej rady museli byť traja duchovní a traja šľachtici. Z titulu
výkonu svojho úradu v nej zasadali všetci ministri a kráľovskí tajomníci.
- kabinetná rada (tajná rada) pozostávala z najdôvernejších spolupracovníkov kráľa.
Po smrti Mazarina v nej zasadali len traja – štyria kráľovi dôverníci. Bol to najvyšší
správny orgán, ktorý riešil s konečnou platnosťou predovšetkým sporné veci, ktoré
mu postúpili ostatné rady.
- spravodajská rada pozostávala z ministrov a kráľovských tajomníkov. Do jej
kompetencie patrila vnútorná administratíva štátu, správa záležitostí francúzskych
provincií. Tieto záležitosti predkladali rade na rozhodnutie štyria osobitní kráľovskí
tajomníci. Okrem miestnej správy patrila do kompetencie spravodajskej rady aj
správa štátnych cirkví.
- finančná rada bola najdôležitejšou z uvedených orgánov. Jej predsedom bol
osobne kráľ, ktorého v neprítomnosti mohol zastúpiť kancelár. Ústrednou postavou
tejto rady bol hlavný intendant, neskôr hlavný kontrolór financií. Finančná rada bola
oprávnená určiť výmeru dane na najbližší rok, prerozdelenie jej výberu medzi
jednotlivé provincie, ako aj rozhodnúť o všetkých hospodárskych a finančných
záležitostiach týkajúcich sa štátnej pokladnice.
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V konečnom dôsledku to bola práve finančná rada, ktorá sa stala najvyšším
orgánom francúzskeho absolutizmu. Bol to orgán, ktorý mohol ako jediný kontrolovať
správu miestnych financií. Túto činnosť vykonávala prostredníctvom intendantov.
Intendanti stáli na čele 26 finančných obvodov krajiny. Pôvodne boli zodpovední len
za výber miestnych daní. Keďže však boli jedinými miestnymi úradníkmi priamo
podriadenými ústrednej moci a boli povinní podávať pravidelné hlásenia o svojej
činnosti, stali sa neskôr príslušnými aj pre dozor nad všetkými miestnymi
záležitosťami. Túto ich kompetenciu nezaviedol žiaden zákon, vyplynula z dlhodobej
právnej obyčaje. Finančné obvody jednotlivých intendantov nesplývali s provinciami
krajiny. Preto sa ich činnosť priamo netýkala privilégií miestnej šľachty, aj keď ju boli
schopní účinne kontrolovať.
3.3.2.3. Nemecký absolutizmus

Absolutizmus v Nemecku vznikol roku 1648, teda pomerne neskoro. Jeho
osobitosťou bolo, že to nebol absolutizmus vykonávaný ústrednou mocou, ale
kniežatami. Preto sa označuje ako kniežací absolutizmus. Od vzniku Svätej ríše
rímskej národa nemeckého r. 961 až do r. 1648 dochádzalo v Nemecku k stálemu
oslabovaniu ústrednej panovníckej moci. Zlatá bula z roku 1356 potvrdila výsadné
verejnoprávne

postavenie nemeckých kniežat, čoho následkom bolo uzákonenie

krajinskej výsosti, t. j. oprávnení a výsad nemeckých krajín. Ich rozsah sa postupne
zväčšoval, v období reformácie postavil cisársku moc na vedľajšiu koľaj. Tento
proces posilňovania krajinskej výsosti sa skončil uzavretím Vestfálskeho mieru r.
1648.
Najdôležitejšie obmedzenia kráľovskej, resp. cisárskej moci v Nemecku boli:
Panovník bol vždy volený, od r. 1273 už len prostredníctvom kurfirstov s použitím
zásady jednohlasnosti. Od r. 1356 postačovala pre platnosť voľby prítomnosť aspoň
štyroch kurfirstov, pričom pre zvolenie panovníka sa už vyžadovala jednoduchá
väčšina prítomných (teda traja). Zhromaždeniu kurfirstov predsedal mohučský
arcibiskup, zvoleného panovníka korunoval za nemeckého kráľa arcibiskup kolínsky.
Až po korunovácií pápežom v Ríme bol panovník vyhlásený za nemeckého cisára.
Vazalský systém v Nemecku výrazne obmedzil mobilitu jednotiek vedených
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panovníkom. Panovník mal donačnú povinnosť, podľa ktorej bol povinný každý
pozemok alebo léno, ktoré sa vrátilo do jeho rúk najneskôr do jedného roka odovzdať
novému držiteľovi. Zlatá bula z r. 1356 zaviedla právo odporu, v zmysle ktorého
mohol byť nespôsobilý panovník odsúdený stavovským súdom pod predsedníctvom
rýnskeho falcgrófa na stratu trónu.
Krajinskú výsosť tvorili nasledujúce oprávnenia kniežat: Pozemky siedmich
kurfirstov nemohli byť rozdelené, dediť ich mali ich potomkovia podľa zásady
primogenitúry. Taktiež ríšske úrady boli dedičné podľa rovnakého princípu. Kniežatá
mali právo raziť mince a vyberať clá a dane, patril im banský a soľný regál, mali
najvyššiu súdnu právomoc, boli osobne nedotknuteľní, akýkoľvek útok na ich osoby
sa považoval za urážku panovníka. Ríšske postavenie a z neho plynúce výhody im
mohlo byť platne odňaté

iba po ich predbežnom písomnom súhlase. Po vzniku

Ríšskeho komorného súdu r. 1495 mali ako výsadu „jus non apellando“ (zákaz
odvolávať sa k tomuto súdu od ich súdov) a „jus non evocando“ (zákaz začínať
konanie pred týmto súdom). Takto vznikla ich súdna autonómia, ktorá bola nezávislá
na cisárskom súdnictve. Od r. 1648 im patrilo právo na udržiavanie medzinárodných
stykov bez osobitného cisárskeho povolenia.
V druhej

polovici

17.

storočia

bol

dobudovaný

Pruský

štát,

jeden

z najvýznamnejších nemeckých štátov. Prusko vzniklo zjednotením Brandenburska,
Pruska a Pomoranska – troch pôvodne nezávislých území, ktoré v období
tridsaťročnej vojny obsadilo Švédsko a zjednotilo ich vybudovaním siete vojenských
staníc. Po skončení vojny sa tieto územia vrátili pod správu brandenburskej dynastie
Hohenzollernovcov, ktorá tu ponechala švédsky model administratívy. Prusko sa
takto stalo jedným z najsilnejších absolutistických štátov Európy. V hlavnom meste
Berlín vznikla štátna rada a popri nej ústredný Vojenský komisariát. Tieto úrady
priamo dozerali na správu krajiny, rozdelenej na vojenské obvody, na čele ktorých
stáli vojenskí komisári. Štát fungoval akoby v neustálom vojenskom ohrození. Aj
napriek tomu, že neskôr došlo k určitému „zcivilneniu“ štátnej správy, udržali si
vojenskí komisári v Prusku svoje výsadné postavenie v administratíve na spôsob
francúzskych intendantov. Na Pruské kráľovstvo sa v plnom rozsahu vzťahovali
zásady krajinskej výsosti. Jeho panovník bol členom rady kurfirstov.
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3.3.2.4. Anglický absolutizmus

Anglický absolutizmus bol osobitným typom absolutizmu. Krajina, ktorá dala
vzniknúť parlamentarizmu, si aj po nástupe Tudorovcov k moci udržala všetky znaky
stavovskej moci. Parlament bol zvolávaný naďalej, boli vypracované pravidlá jeho
rokovania. Na druhej strane určitým zlomom bola vláda Henricha VIII., ktorý bol
schopný oddeliť anglikánsku cirkev od rímskej len nastolením tvrdej absolutistickej
vlády, s použitím nového prameňa práva – ordonancie. Ordonancie vydával kráľ sám
bez vedomia parlamentu, ktorý sa tak stal menej významným orgánom.
Po nástupe Stuartovcov r. 1603 sa panovníci snažili vládnuť absolutisticky.
Právomoci parlamentu boli postupne okliešťované a za vlády Jakuba I. bol tento
orgán na sedem rokov dokonca úplne paralyzovaný.
Nové ústredné orgány štátu v Anglicku v období absolutizmu nevznikli.
Absolutistická moc sa v krajine opierala o súdy a ich precedenty. V období
absolutizmu v Anglicku vznikli tieto špecializované súdne orgány:
- Vysoká komisia, ktorá sa zaoberala bojom proti heréze, odchýlkam proti cirkevným
pravidlám a bojom proti iným náboženským učeniam.
- Hviezdna komora, ktorá bola mimoriadnym kráľovským súdom, príslušným pre
všetky trestné činy protištátneho charakteru.
Obe súdy boli silnou oporou kráľovskej absolutistickej moci. Konanie pred nimi
malo inkvizičný charakter.
3.3.2.5. Ruský absolutizmus

Ruský typ absolutistického štátu vznikol v druhej polovici 16. storočia, kedy sa
skončil proces zjednocovania krajiny, rozdrobenej za tatárskej nadvlády. Práve vtedy
vznikol pojem samoderžavie, ktorý je označením pre túto vládnu formu. Za vlády
Ivana IV. došlo k centralizácií vládnej moci, ktorá bola síce po smrti panovníka
prechodne oslabená, už za prvých Romanovcov však bola opätovne posilnená a svoj
vrchol dosiahla za vlády Petra I. a Kataríny II.
V Rusku bola všetka moc v rukách panovníka – cára. Na rozdiel od
absolutistických krajín západnej Európy, kde panovník svoju moc odvodzoval od
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suverenity ľudu, v Rusku moc cára pochádzala výlučne od Boha. Ruské chápanie
moci (podobne ako napr. byzantské) už v období Kyjevskej Rusi nepoznalo rozdiel
medzi mocou a osobou, ktorá ju v skutočnosti vykonávala. Cár teda nebol
panovníkom len z božej milosti, vládol priamo z božej vôle. Po právnej stránke bola
táto zásada zakotvená vo vojenskom štatúte z roku 1716, v zmysle ktorého „cár bol
zodpovedný jedine Bohu“.
Veľkým reformátorom ústrednej štátnej správy Ruska bol Peter Veľký, ktorý
považoval reformu ústrednej administratívy za životne dôležitú pre štát. R. 1711 cár
založil senát (nazvaný podľa poľského vzoru), ktorý bol pôvodne dočasným
orgánom, ale napokon sa z neho stal stály orgán ústrednej administratívy.
Deväťčlenný senát mal pôvodne zastupovať panovníka v neprítomnosti, neskôr sa
stal stálym orgánom, kontrolujúcim štátne financie. Senát v Rusku zrušili až
revolučné udalosti r. 1917. Od r. 1726 popri senáte zasadala aj tajná rada, ktorá sa
stala najvyšším orgánom ústrednej administratívy.
Ďalšia reforma štátnej správy bola zameraná na ústredné orgány vládnej
moci. Dovtedajší systém založený na tzv. prikazoch (odboroch vlády) bol nahradený
začiatkom 18. storočia systémom kolégií, ktoré boli začiatkom 19. storočia
premenované na ministerstvá. Na čele každého kolégia stál bojar, členmi boli
odborníci pôvodom z cudziny a domáci radcovia. Svoje rozhodnutia prijímali
jednoduchou väčšinou hlasov. V systéme kolégií sa už vyvinula tematická
príslušnosť (systém rezortov). Kolégiá nepodliehali žiadnemu úradu (len cárovi),
nemali vlastné organizačné poriadky. Boli zvolávané len v prípade potreby.
Reforma ústrednej štátnej správy Ruska vykonaná Petrom I. Veľkým bola
základom systému ruského samoderžavia až do jeho pádu r. 1917.
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4. FEUDÁLNE MESTÁ
„Richtár má byť sudcom všetkých rovnako“
Zippser Willkür

4.1. Vznik miest
Prvé skutočné mestá vznikli v Európe v 10. – 12. storočí. V listine vydanej r.
1007 vo Francúzsku sa po prvýkrát vyskytol pojem „mesto“. Nezanedbateľnú úlohu
pri vzniku miest zohrali cudzie národy, ktoré pozvali do ranofeudálnych štátov, aby
zaľudnili určité územia po väčších konfliktoch, ktoré spôsobili ich vyľudnenie. Týchto
kolonistov spravidla pozývala feudálna vrchnosť (alebo panovník) a za to, že sa
usídlili na určenom území, ich osade boli poskytnuté určité privilégiá. Kolonistov
viedla osoba najčastejšie označovaná ako lokátor, ktorá získala po usídlení
privilégium vykonávať správu mesta. Mestá postupne získali čoraz väčší okruh
privilégií a viac alebo menej sa vymanili z feudálnej závislosti na svojich
vrchnostiach.
Mestá v období feudalizmu delíme podľa spôsobu ich vzniku na dve skupiny:
- založené mestá, ktoré vznikali tak, že ich na určitom území založili kolonisti
z cudziny na čele s lokátorom;
- vyrastené mestá, ktoré boli predtým osadami pôvodného obyvateľstva, časom však
nadobudli veľký význam (preto, že boli obchodnými strediskami alebo významnými
strategickými bodmi) a získali tak právo vybudovať si opevnenie a mestské výsady.
Najčastejším dôvodom vzniku miest bola obchodná činnosť. Osady, ktoré boli
významnými obchodnými strediskami si veľmi skoro vydobyli právo trhu (najstaršie
mestské privilégium), ktoré sa dalo pokojne vykonávať iba na území, ktorého
bezpečnosť bola zaručená. Touto zárukou sa stali opevnenia – mestá s právom trhu
získali aj právo vybudovať si hradby. Hradby slúžili ako ochrana obyvateľstva mesta
pred útokmi zvonka, ale stali sa zároveň symbolom politickej nezávislosti územia.
Okrem hospodárskych dôvodov mesto mohlo vzniknúť aj z osady, ktorá bola
významným cirkevným strediskom, napr. sídlom kapituly alebo cirkevnej provincie.
Cirkev v stredoveku totiž neposkytovala len duchovnú útechu, bola aj významným
svetským činiteľom. Duchovní mali veľmi často svetské administratívne funkcie a
rozsiahle majetky, ktoré si chránili opevneniami. Z týchto opevnených osád mohli
76

vzniknúť mestá, ktorých vlastníkom bola cirkev.
Významným činiteľom pri vzniku miest boli aj geografické podmienky. Osady,
ktoré ležali v nehostinných podmienkach sa stávali mestami z dôvodu, že boli
jedinými osadami, ktoré tu boli a preto sa stali strediskami diaľkového obchodu na
jedinej možnej bezpečnej trase. Niektoré italské osady využívali starý rímsky inštitút
tzv. „mare nostrum“. Tento pojem bol v staroveku vyjadrením zvrchovaného nároku
Ríma na Stredozemné more, po zániku impéria sa ho chopili italské osady a začali
sa považovať za jediné oprávnené, ktoré tu môžu obchodovať. Vznikali tak
dlhotrvajúce spory a nevraživosť medzi talianskymi mestami. Do tejto napätej
situácie prispelo v 13. storočí vytvorenie spolku nemeckých miest (Hanza), ktoré si
tiež osobovali nárok obchodovať v tejto oblasti.
V stredoveku sa stretávame s viacerými označeniami pre mesto (napr.
„burgus“, „cite“, „civitas“, „locus“, „oppidum“, „urbs“, „villa“ a pod.) Tieto pojmy sa
vyskytovali síce v odlišných jazykových oblastiach, zároveň však mali aj rôzny
význam. Z právneho hľadiska možno mestá rozdeliť na nasledovné skupiny:
- slobodné kráľovské mestá, ktoré mali najväčší rozsah privilégií (v Nemecku sa
označovali ako ríšske mestá). Vlastníkom mesta bol panovník, ktorý jediný mohol
určovať rozsah privilégií týchto miest. Najväčší rozsah privilégií spomedzi týchto
miest mali slobodné kráľovské mestá patriace k spolku Hanza.
- biskupské mestá boli vo vlastníctve cirkevnej vrchnosti, mali toľko slobôd, koľko im
cirkev poskytla. Svojim významom boli hneď za slobodnými kráľovskými mestami.
- zemepanské mestá boli vo vlastníctve feudálnych vrchností, mali najmenej
privilégií.
Delenie miest podľa vlastníka bolo rôzne podľa krajiny, v ktorej sa mestá
nachádzali. V niektorých krajinách existovali tzv. kráľovnine mestá, ktorých
vlastníkom bola manželka vládnuceho kráľa.
Stredoveká právna veda sa snažila vyriešiť aj otázku, ktoré osady možno
považovať z právneho hľadiska za mestá a ktoré nie. Magdeburské mestské právo
z konca 12. storočia definovalo mesto ako „takú právnu organizáciu, v ktorej
hraniciach jednotlivci nehľadajú vlastný prospech, ale konajú v prospech ostatných.“
Podľa tejto definície teda znakom mesta bola kolektívnosť, záujmy všetkých boli
nadradené záujmom osoby. V 14. storočí hľadali právnici určité privilégiá, ktoré malo
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iba mesto a nachádzali ich v práve trhu, práve vykonávať spravodlivosť (súdiť) – t. j.
organizovanej jurisdikcií a v práve postaviť si hradby a ochranné bašty. Ani takéto
chápanie mesta nevyhovuje všeobecnej definícií stredovekého mesta ako ju
poznáme dnes. Existovali mestá v Lombardií, ktoré na prelome 8. – 9. storočia
preniesli svoje právo organizovanej jurisdikcie na vlastného biskupa, pričom sa
nevzdali mestského statusu.
Mesto v období feudalizmu bolo takou samostatnou hospodárskou a sociálnou
jednotkou, ktorá

bola samostatnou právnickou osobou, vybojovala si úplné

vlastnícke právo nad vlastným územím, vykonávala nad ním vlastnú jurisdikciu, na jej
obyvateľov sa vzťahovalo jednotné mestské právo a bola oprávnená slobodne sa
spolčovať s inými mestami na dosiahnutie „dovolených“ cieľov.
4.2. Mestské právo
Základnými prameňmi mestského práva boli tzv. mestské právne knihy. Na
území Nemecka (odkiaľ sa rozšírilo mestské právo prakticky do celej západnej
a strednej Európy) si vydobyli veľkú vážnosť viaceré mestské právne knihy. Dôkazom
pre toto tvrdenie je skutočnosť, že z takýchto miest prevzali právny poriadok viaceré
mestá. Takto vznikal vzťah medzi tzv. materským mestom (mesto, ktorého právny
poriadok bol prevzatý) a dcérskymi mestami (mestá, ktoré právo preberali).
Najvýznamnejšími nemeckými materskými mestami boli Magdeburg, Lübeck a
Norimberg. Vo Francúzsku bol materským mestom väčšiny západofrancúzskych
miest Rouen. Podobne boli organizované právne vzťahy miest v Anglicku.
Magdeburské mestské právo prevzali dcérske mestá prakticky v celej strednej
a východnej Európe. Právo Lübecku si našlo cestu na sever Európy a k Baltskému
moru, prevzala ho tiež väčšina miest tvoriacich Hanzu. Platilo pravidlo, že materské
mesto bolo odvolacím orgánom voči rozhodnutiam súdov dcérskeho mesta. Vznikali
tzv. mestské právne rodiny.
Subsidiárnym právom používaným v mestách popri mestskom práve bolo
právo šľachtické. Vo vzťahu k nemeckým mestám bolo takto používané Švábske
alebo Saské zrkadlo.
V mestských právnych knihách sa stretávame s viacerými typmi právnych
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noriem. Najvýznamnejšími boli zakladajúce, privilegiálne alebo výsadné listiny, ktoré
obsahovali najzákladnejšie ustanovenia o právnom postavení mesta. Rozsah
oprávnení poskytnutých v takejto listine závisel od donátora (panovníka alebo
feudálnej vrchnosti). Druhú skupinu právnych noriem tvorili mestské štatúty, ktoré
vydávali mestské magistráty. Mestá boli totiž oprávnené prijímať vnútorné pravidlá,
ktorými upravovali vlastné záležitosti. Štatúty obsahovali hmotné a procesné normy
rôznych právnych odvetví. Treťou skupinou právnych noriem bola mestská obyčaj,
ktorá sa stala súčasťou mestských právnych kníh na základe ich právnej praxe.
Všetky slobody a imunity, ktoré mesto získalo, vykonával obyvateľ mesta,
označovaný ako „civis“, „burgensis“ alebo v nemeckých krajinách „Bürger“. Nie každý
obyvateľ mesta mohol v plnom rozsahu využívať prednosti mestského práva, a to aj
napriek tomu, že v prípade dlhodobého nepretržitého pobytu v meste požíval značné
slobody. Obyvatelia miest sa z právneho hľadiska rozdeľovali na tri kategórie:
- plnoprávni mešťania;
- neplnoprávni mešťania, ktorí mali najčastejšie len právo pobytu v meste;
- cudzinci (hostia), ktorých status sa riadil tzv. „cudzineckým právom“ alebo „právom
hostí“ – sem patrili vo väčšine miest židia.
Meštianstvo bolo možné nadobudnúť narodením alebo udelením. Narodením
sa plnoprávne meštianstvo nadobúdalo vtedy, ak obaja rodičia fyzickej osoby boli
v čase jej narodenia plnoprávnymi mešťanmi. Udelenie plnoprávneho meštianskeho
statusu

bol

podmienené

splnením

prísnych

podmienok.

Tieto

podmienky

rozdeľujeme na všeobecné a osobitné.
Všeobecné podmienky boli také, ktorých splnenie vyžadovali všetky mestá.
Takou podmienkou bol dlhodobý pobyt v meste (niektoré mestá vyžadovali, aby sa tu
cudzinec zdržiaval rok a deň bez toho, aby o ňom niekto vyhlásil, že je jeho
poddaným, omnoho častejšie však bola táto lehota dlhšia – napr. 10 rokov, 25 rokov
a pod.).
Osobitné podmienky udelenia meštianstva sa nevyžadovali vo všetkých
mestách, iba v niektorých. Patrili sem vlastníctvo nehnuteľného majetku na území
mesta a uzavretie manželstva s plnoprávnym mešťanom (meštiankou).
Meštianstvo sa udeľovalo cudzincom iba vo výnimočných prípadoch. Bez
ohľadu na spôsob nadobudnutia meštianstva bolo možné meštiansky status stratiť.
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Plnoprávny mešťan strácal svoje meštianstvo, ak sa v mestskom práve splnila
niektorá z týchto podmienok: mešťan žil lenivým, márnotratným spôsobom života,
verejne ohováral alebo urážal mestskú radu alebo neuposlúchol nariadenie mestskej
rady.
Plnoprávne meštianstvo v sebe obsahovalo celý rad privilégií a výsad, ale aj
povinností. Právami mešťanov boli:
- mešťan bol osobne slobodný, teda bol – aspoň teoreticky – osobne fyzicky a právne
chránený proti akýmkoľvek vonkajším obmedzeniam jeho práv;
- politické práva, predovšetkým aktívne a pasívne volebné právo – po splnení
stanovených podmienok teda mohol voliť a byť volený do orgánov mesta;
- oslobodenie od poddanských povinností;
- úplné alebo čiastočné oslobodenie od platenia ciel a poplatkov;
- právo nadobúdať nehnuteľný majetok do vlastníctva;
- mešťana nebolo možné bezdôvodne pozbaviť osobnej slobody;
- mal právo zanechávať majetok svojim dedičom v testamente;
- mal právo nosiť zbraň.
Povinnosťami mešťanov boli:
- daňová povinnosť;
- branná povinnosť, ak si to situácia mesta vyžadovala;
- v čase vojny povinnosť so zbraňou slúžiť na vymedzenom úseku hradieb;
- povinnosť zúčastniť sa verejných prác v prospech mesta.
4.3. Cechy
Obyvateľstvo stredovekých miest sa združovalo v cechoch (remeselníci) alebo
v gildách (obchodníci). Najstaršie gildy obchodníkov vznikli v závere 11. storočia vo
Francúzsku a v Anglicku. Profesné združenia remeselníkov sa v západnej Európe
vyskytovali najskôr v prvej tretine 12. storočia. Najstaršou gildou v Európe, ktorej
štatút sa nám dodnes zachoval, bola gilda parížskych obchodníkov s vodou, ktorá
vznikla okolo roku 1121. Členovia spoločnosti mali ako jediní výsadu potvrdenú
kráľom Ľudovítom VII., podľa ktorej mohli okrem pitnej vody obchodovať v okolí
hlavného mesta krajiny aj s vínom. Postupne vzniklo vo Francúzsku veľké množstvo
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ďalších gíld, ktoré získali výsadné práva obchodovať s určitými typmi tovarov. Ich
zakladateľom mohol byť panovník, ale aj senior určitého územia, na ktorom mali
výsadné právo obchodu s vybranou komoditou.
V 13. storočí sa pre gildy a cechy v Európe ustálilo jednotné pomenovanie –
cech. Vzniklo niekoľko rôznych typov cechov podľa toho, ako bolo v štatútoch
upravené ich právne postavenie. Najstarším typom cechu bol regulovaný cech. Bol
zo všetkých druhov cechov najslobodnejší. Takýto cech nemal pevne stanovený
počet svojich členov, ani okruh činnosti. Cechové štatúty v takomto prípade
nevyžadovali prísnu niekoľkoročnú učňovskú prípravu člena. Okruh činnosti
a organizáciu regulovaného cechu riadila mestská samospráva, ktorá však bola
priamo alebo sprostredkovane podriadená panovníkovi (seniorovi). Orgány územnej
samosprávy prijímali a menili cechové štatúty za spoluúčasti členov cechu. Takisto
samosprávne orgány miest rozhodovali o osobách, ktoré boli oprávnená viesť cech.
Títo vedúci cechu mali súdnu právomoc nad členmi cechu v interných záležitostiach.
Cech s vlastnou porotou bol prísne organizovanou obchodnou spoločnosťou,
stal sa postupom času najrozšírenejším (v niektorých krajinách dokonca jediným
povoleným) typom cechu. Typickým znakom takéhoto cechu bola existencia poroty –
samostatného riadiaceho orgánu cechu, ktorý bol zložený z najskúsenejších
cechových majstrov. Cech bol samosprávny, jeho orgány podliehali priamo
panovníkovi. Vstup do cechu bol povolený len po splnení prísnych podmienok a so
súhlasom cechu. Cechové štatúty takýchto cechov vydával panovník vo forme
privilegiálnych listín, platili teda v celej krajine.
Privilegovaný cech bol výnimočným typom cechu. V západnej Európe
existovalo niekoľko miest, ktoré sa odvolávali pri výkone svojej samosprávy na tzv.
„starobylé prívilégiá“. Tieto mestá mali právo zriadiť cechy, ktorých organizácia mohla
odporovať regulovaným cechom i cechom s vlastnou porotou. Záležalo vždy od vôle
daného mesta, ako upraví vo svojom štatúte právne postavenie cechov.
4.4. Administratíva feudálnych miest
4.4.1. Mestská samospráva
Slobody mesta a jeho mešťanov sa navonok prejavovali rozsahom poskytnutej
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samosprávy, ktorú mesto v zakladacej listine získalo. Väčšina miest v Európe bola
administratívne organizovaná podľa nemeckého vzoru.
Miera

samosprávy

nemeckých

miest

spočívala

v

rozsahu

privilégií

poskytnutých panovníkom alebo zemepánom, ktoré spočiatku v ich mene vykonával
mestský miestodržiteľ (advocatus). Tento úradník poveroval výkonom jednotlivých
oblastí mestskej správy volených prísažných (nem. schöppen). Postupom času bol
zrušený úrad miestodržiteľa, ktorý bol nahradený starostom (niekedy bol označovaný
ako richtár, alebo mešťanosta). Zbor prísažných sa tiež zmenil – vznikol z neho
mestský magistrát (mestská rada).
Mestá mali pomerne rozsiahly správny aparát, počet a význam jednotlivých
úradníkov však závisel od významu mesta. Pravidelne sa v mestskej správe
vyskytovali: mestský sudca s právomocou najvyššieho mestského súdneho úradníka;
mestský gróf, ktorý bol poriadkovým orgánom stredovekých miest; vyberač ciel;
mestský minciar.
Na juhu Francúzska vznikli v

11. storočí tzv. konzulské mestá, ktoré boli

spočiatku pod nadvládou talianskych mestských štátov. Keď sa im podarilo oslobodiť,
vybudovali si administratívnu organizáciu podobnú štátnej správe talianskych
mestských komún. Boli to najvýznamnejšie francúzske mestá, ktoré svoju
samosprávu vykonávali na základe prastarých privilégií. Na čele týchto miest stáli
osobitní úradníci – konzuli.
Významnými mestami boli aj hanzovné mestá, ktorých administratíva bola
omnoho zložitejšia. Pre všetky mestá bolo typické, že ich mestská právna,
administratívna a politická právomoc len výnimočne siahala za mestské hradby.
4.4.2. Hanza a jej právny poriadok
R. 1241 uzavreli nemecké mestá

Hamburg a Lübeck spolok, ktorý dostal

názov Hanza. K tomuto spolku sa v 14. storočí pridali ďalšie mestá, ktoré sa cítili
ohrozené mocenskými ambíciami dánskeho kráľa Waldemara a r. 1346 zvolali do
Kolína kongres, ktorý rozhodol o ďalšom spoločnom postupe pri obrane. Po
odstúpení dánskeho panovníka obranný charakter spolku stratil význam, aliancia sa
však preorientovala na spoločné akcie v záujme zahraničného obchodu. Cieľom
spoločenstva miest sa stala spoločná obrana a spoluúčasť na obchodných
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privilégiách. Cieľom nebolo politické zjednotenie, ani unifikácia práva členov spolku.
Spolok bol zložený z veľkého počtu miest (r. 1346 ich bolo 77 a počet neustále
rástol), ktoré mali vlastný nehnuteľný majetok. Liga si nikdy nevybudovala silné
ústredie, ani centrálnu správu. Členské mestá mali rôzny štatút (od ríšskych po
poddanské), všetky si však vybojovali na svojich vrchnostiach značnú mieru
nezávislosti.

Spolok si vytvoril jedno stredisko, ktoré zabezpečovalo spoločnú

administratívu. Jeho činnosť viedla časom ku vzniku jednotného hanzovného
námorného práva.
Cieľom spolku bolo tiež udržanie mieru

v jednotlivých členských mestách.

V záujme ochrany pred vznikom anarchie mali občania členských miest zakázané
búriť sa proti svojim mestským magistrátom. Hanza však mala vybudovaný aj systém
záruk proti zneužívaniu úradníckej moci. Mesto bolo možné z Hanzy vylúčiť, nebolo
to však nezvratné opatrenie. Sídlom Hanzy bol Lübeck, ktorý bol sídlom spoločného
snemu a všetkých spoločných administratívnych orgánov. Spolok bol rozdelený na tri
obvody, ktorých sídlami boli Lübeck, Magdeburg a Kolín. V roku 1443 vznikol štvrtý
obvod Hanzy, ktorého sídlom sa stal Hamburg.
Spoločný snem Hanzy bol zvolávaný každé tri roky na Veľkonočné sviatky do
Lübecku. Stávalo sa, že tento snem zvolali do iného mesta. Nebolo podmienkou, že
snem musí byť zvolaný do mesta v Nemecku, z času na čas boli snemy zvolávané aj
do dánskych, švédskych alebo holandských miest. Činnosť Hanzy feudálne vrchnosti
akceptovali, dokonca vysielali na snemy svojich vyslancov, ktorí obhajovali ich
záujmy. Hanza mala otvorené štyri významné kancelárie vo svojich členských
mestách mimo Nemecka: v Londýne, Bruggách, Bergene a Novgorode.
Členstvo jednotlivca v spolku bolo podmienené splnením väčšieho počtu
podmienok. Nestačilo mať trvalý pobyt v hanzovnom meste, dokonca ani narodiť sa v
ňom. Požadovali sa vyhovujúce majetkové pomery: bolo potrebné mať vo vlastníctve
alebo v držbe samostatný obchod alebo kanceláriu. Aj keď občan Hanzy mohol mať
dvojité občianstvo, vylučovalo sa dvojité členstvo v spolku. Keďže jedným z cieľov
Hanzy bolo udržanie mieru a pokoja, spolok deklaroval, že všetci vzbúrenci ako aj
osoby, ktoré budú odporovať mestským magistrátom, budú z Hanzy vylúčení a
žiadne členské mesto Hanzy im nesmie poskytnúť azyl.
Mnoho vnútorných predpisov Hanzy sa týkalo kvality prepravovaného tovaru.
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Taktiež boli upravené miery a váhy ako aj spôsob udržania hodnoty peňazí. Takýmito
ustanoveniami boli: tovar zo zlata a striebra mohol byť prepravovaný len vo
vypracovanej podobe, rovnako tak textil. Bolo zakázané „upravovať” (devalvovať)
peniaze. Hanza mala vlastné predpisy o združeniach zamestnancov a o učňovských
rokoch. Mnoho právnych noriem Hanzy malo priamy vplyv na hospodárstvo
členských miest.
Mnoho predpisov Hanzy sa týkalo obchodných úverových zmlúv a vzájomných
práv a povinností dlžníka a veriteľa. Členstvo v spolku strácal ten, kto nesplatil svoj
dlh. Ak člen Hanzy zbankrotoval, oznámili to ostatným mestám. Obchodníci, ktorých
prichytili pri podvode alebo falšovaní, boli trestaní smrťou. Právne normy Hanzy
spĺňali takmer všetky požiadavky kladené na obchodný zákonník, výnimkou boli len
poistné vzťahy upravené osobitnými zákonmi
4.4.3. Talianske mestské štáty
Samospráva talianskych mestských štátov (komún) vykazovala množstvo
znakov odlišných od samosprávy nemeckých miest. Dôvodom bol predovšetkým
„organický“ charakter týchto miest, ktorý súvisel s ich teritoriálnou naviazanosťou na
bývalú Rímsku ríšu (toto v prípade nemeckých miest neplatilo, lebo boli vzdialené od
Itálie). Významnou odlišnosťou tiež bolo, že právna, administratívna a politická
právomoc talianskych miest veľmi často siahala ďaleko za mestské hradby. Väčšina
talianskych miest nebola podriadená autorite svetského alebo duchovného vlastníka,
boli to mestské republiky. Ich administratíva vykazovala určité podobné znaky.
Poznáme tri talianske mestské komúny, ktorých administratívna organizácia bola
vzorom pre všetky ostatné.
Florencia bola jednou z najvýznamnejších severotalianskych mestských
republík. Jej administratíva sa vyvíjala niekoľko storočí, kým na prelome 14. a 15.
storočia dosiahla komúna svoje najslávnejšie obdobie. Florentský typ administratívy
bol najlepším dôkazom toho, ako úzko mohli byť prepojené cechy so samosprávou.
Florencia na prelome 14. a 15. storočia bola cechovou republikou. Na čele
štátu bola tzv. signoria – zhromaždenie zložené z 9 členov (priorov). Tento orgán
predstavoval vládu Florencie. Priori boli volení spomedzi občanov Florencie starších
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ako 30-ročných, ktorí boli členmi cechov. Na čele signorie stál dočasný vlajkonosič
republiky – gonfalonier. Signoria mala zákonodarnú kompetenciu, bola tiež orgánom,
vykonávajúcim zahraničnú politiku. O svoje právomoci v týchto oblastiach sa delila
s ďalšími volenými orgánmi republiky – Radou 12 driečnych mužov a Radou 16
vlajkonosičov. Ak si to situácia vyžadovala boli volené ďalšie orgány – napr.
Vojenská rada desiatich s právomocami vo vojenských otázkach, Obchodná rada
šiestich zaoberajúca sa obchodnými záležitosťami, a iné. V mestskej administratíve
pracovalo množstvo špecializovaných úradníkov: napr. kancelár, notár. Právomoci
v oblasti súdnictva vykonával podesta (vrchný sudca), ktorý nemohol byť občanom
Florencie. Takýmto spôsobom sa vo Florencií snažili dosiahnuť nestrannosť
a nezaujatosť sudcov.
Benátky boli na rozdiel od Florencie omnoho aristokratickejšie. Ich štátne
zriadenia možno označiť ako timokratickú republiku. V samospráve sa mohli
zúčastňovať len príslušníci benátskych šľachtických rodov, zapísané v tzv. Zlatej
knihe mesta, zároveň sa však vyžadovalo aj preukázanie vlastníctva majetku. Na
čele štátu stál dóža, ktorý bol do tejto funkcie volený na obdobie 1 roka. Poradným
orgánom dóžu bola rada princov. Kolektívnymi správnymi orgánmi Benátok boli:
- veľká rada zložená zo všetkých občanov zapísaných v Zlatej knihe mesta (práve
preto bola v rozhodovaní pomalá a málo efektívna);
- malá rada (senát) zložená zo 40 členov, ktorá mala dozerať na činnosť dóžu.
Ďalšie osobitosti samosprávy talianskych komún sú viditeľné na príklade
administratívy Luccy. Na čele komúny stála Rada starších zložená z 9 priorov, ktorí
boli volení na dva mesiace. Správu majetku mesta vykonávala Rada tridsiatich troch,
volená na dobu 6 mesiacov. Zákonodarné funkcie tu plnila Veľká rada, zložená zo 72
členov volených na obdobie 1 roka.
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5. KAPITOLA: FEUDÁLNE PRÁVO A JEHO INŠTITÚTY
„Manželstvo sa nemá uzatvárať kvôli smilstvu,
ale skôr z túžby po potomstve.“
Monumenta Germaniae Historica. Capitularia. (r. 829)

5.1. Pramene práva v období ranného a rozvinutého feudalizmu
5.1.1. Právna obyčaj a rímske právo

Zárodky

feudálneho

práva

nachádzame

v kmeňových

obyčajoch,

prežívajúcich inštitútoch rímskeho práva a právnych pamiatkach, ktoré vznikli na
základe zákonodarnej činnosti cirkvi. Spomínané pramene práva mali rozdielny
význam podľa toho, či vznikli na územiach západorímskych alebo východorímskych
(byzantských).
Spísanie kmeňových obyčají do tzv. kmeňových Právd bolo prvým prejavom
upevnenia štátnej moci v období ranného feudalizmu. Právo v nich kodifikované bolo
právom jednotlivých osôb. Znamená to, že jednotlivec, ktorý bol členom kmeňa, bol
oprávnený požívať ochranu kmeňového práva na základe etnického princípu. Svoj
právny

status

v cudzine

dokazoval

prísahou,

spoločne

s určitým

počtom

spoluprísažníkov. Pri spisovaní kmeňových Právd spolupracovala cirkev. Dobrým
príkladom je najvýznamnejší z anglosaských prameňov práva – Ineho zákonník (688
– 694), ktorý obnovil právo spísané už takmer storočie predtým kráľom Aethelbertom.
Zákonník vo svojom úvode uznal za jediný správny nástroj práva cirkevné učenie.
Nariadil trestať osoby, ktoré nekrstili svoje deti a nenavštevovali omše, ďalej
zabezpečil cirkvi právo azylu (právo pre páchateľov trestných činov na beztrestnosť,
ak sa uchýlia do cirkevného objektu). Podobné ustanovenia sa nachádzali aj
v najstaršom spísaní práv morských Frankov, ktoré bolo prijaté na prvom
merovejovskom sneme v Orleanse r. 511. Jednotlivé ranofeudálne Pravdy boli
vzorom pre spísanie kmeňových obyčají iných národov. Takýto vzájomný vzťah mali
Sálska Pravda (Lex Salica) vydaná na začiatku 9. storočia a Saská Pravda (Lex
Saxonum). Typickým znakom longobardských Právd bola silná romanizácia. Po
prvýkrát sa tu stretávame s inštitútmi feudálneho vlastníckeho práva, zhrnutými v 10.
storočí v zákonníku Lombarda (niekedy tiež „Libri fedorum“), ktorého prostredníctvom
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ich prevzala celá Európa.
Podobne

ako

v západnej

Európe

sa

aj

u

severoeurópskych

a

východoeurópskych národov stretávame s najstaršími právnymi pamiatkami až v 9. –
11. storočí. Príkladom je najstaršia ruská písaná právna pamiatka – Ruská Pravda.
Jej prvá, tzv. krátka redakcia pochádza zo záveru 11. storočia a je zhrnutím
obyčajového práva a kniežacích nariadení veľkého kniežaťa Jaroslava vydaných
v 30. rokoch 11. storočia (Pravda Jaroslava) ako aj nariadení Jaroslavových synov
vydaných v rokoch 1054 – 1072 (Pravda Jaroslavičovcov). Zákon bol zmesou obyčají
a kniežacieho zákonodarstva, čím sa zaradil medzi typické ranofeudálne Pravdy.
Pod vplyvom cirkvi boli v období ranného feudalizmu vydávané nové redakcie
kmeňových Právd. Typickým príkladom takého predpisu bol prepracovaný Sálsky
zákon (Lex Salica emendata) prijatý v rokoch 803 – 804 na príkaz cisára Karola
Veľkého.
Veľmi silný vplyv na vývoj práva vo východnej Európe malo právo byzantské.
Právny poriadok Byzantskej ríše bol v zásade totožný s právnym poriadkom Rímskej
ríše. Najslávnejšia rímskoprávna kodifikácia – Corpus Iuris Civilis – cisára Justiniána
bola prijatá na území Byzantskej ríše. Táto dovtedy najdokonalejšia právna pamiatka
na svete prestala vyhovovať požiadavkám postupnej feudalizácie krajiny až v 8.
storočí. Preto r. 762 bol pod gréckym názvom Ekloga vydaný skrátený obsah štyroch
Justiniánových kníh doplnený o nové cisárske nariadenia. Zbierka bola neskôr
doplnená troma zákonmi: vojenským, námorným a roľníckym zákonom. Typické pre
roľnícky zákon bolo, že v sebe zahŕňal aj slovanské obyčajové právo. Ekloga bola
zrušená v 9. storočí, kedy bola vydaná príručka pre sudcov pod názvom Procheiron
a zanedlho po nej Epanagogé. Obe zbierky mali význam pre osoby praktikujúce
právo a stali sa vzorom pre zákony okolitých balkánskych štátov. V závere 9. storočia
bola vydaná posledná veľká byzantská kodifikácia – Bazilika cisára Leva Múdreho,
ktorý v nej uskutočnil vecné usporiadanie tematicky súvisiacich ustanovení, ktoré sa
viazali k menu Justiniána Veľkého. Zákonník, zložený zo 60 kníh, zrušil prekonané
a neurčité staré ustanovenia a staré právo doplnil o nové cisárske nariadenia.
Na európske feudálne právo vplývali okrem európskej kresťanskej kultúry,
rímskeho práva a barbarských Právd aj cudzie právne kultúry. Najvýznamnejšími
z nich boli islamská kultúra, židovské právo a právo miest. Veľký vplyv na európske
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feudálne právo mali Normani. Pôvodne severoeurópsky národ sa v 8. storočí začal
sťahovať a hľadať si nový domov v Európe a v severnej Amerike. Typickým pre
normanskú spoločnosť bolo, že najvyšším vlastníkom teritória (aj pôvodného, aj
dobytého) bol vždy panovník. Vazalský systém u Normanov práve preto bol vždy
prísne centralizovaný a panovník vždy vykonával aj miestnu správu. R. 911 uzavreli
Normani dohodu s Frankmi, ktorí im dovolili osídliť časť svojej krajiny (neskôr dostala
názov Normandia). Práve tu došlo k zmiešaniu pôvodných normanských a franských
obyčají. Odtiaľto sa normanské právo rozšírilo na Sicíliu a do Británie. V Británií to
znamenalo radikálnu zmenu dovtedajších pozemkovovlastníckych pomerov. Po
príchode Viliama Dobyvateľa r. 1066 bola všetka pôda v krajine spísaná
a prerozdelená loajálnej normanskej šľachte (v zbierka nazvanej Domesday Book).
Všetci držitelia pôdy sa stali priamymi vazalmi panovníka. Táto koncentrácia moci
mala výrazný vplyv na štátnu organizáciu a predovšetkým na sudcovskú právomoc
kráľa, čo v konečnom dôsledku znamenalo aj výrazné zásahy do systému prameňov
práva.
V období rozvinutého feudalizmu bola právna obyčaj naďalej najvýznamnejším
prameňom práva, na rozdiel od kmeňových Právd obdobia ranného feudalizmu však
mala teritoriálnu platnosť. Keď sa začali rozvíjať obchodné vzťahy v spoločnosti,
vznikla potreba spísania právnych obyčají, z ktorých sa neskôr vyvinuli prvé právne
knihy a neskôr kodifikácie práva.
V 13. storočí ešte v európskych krajinách pretrvával právny partikularizmus,
napriek tomu na niektorých územiach už došlo k zjednoteniu právneho poriadku. Vo
Francúzsku bola takým teritóriom oblasť v bezprostrednom okolí hlavného mesta
a Normandia, na území Rímskonemeckej ríše to bolo Sasko. Podobný proces
prebiehal aj v krajinách strednej a východnej Európy.
V období rozvinutého feudalizmu sa v Európe uplatňovalo aj rímske právo
a hlavne v štátoch juhovýchodnej Európy aj byzantské právo. Vplyv týchto právnych
poriadkov a miera, do akej ich uvedené štáty prevzali, boli rôzne. Francúzsko bolo
z hľadiska uplatňovania práva v období rozvinutého feudalizmu rozdelené na južnú
časť (tzv. „územie písaného práva“), v ktorej sa uplatňovalo rímske právo a na
severné provincie (tzv. „oblasť obyčajového práva“). Vládnucim právnym systémom
krajiny sa však stala parížska obyčaj. Silnejúca kráľovská moc v krajine spôsobila
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vznik teórie „zmysluplného“ práva, v zmysle ktorej povinnosťou panovníka bolo
udržať v platnosti dobré a zmysluplné obyčaje a naopak zrušiť zlé, nezmyselné
zvyky. Francúzska kráľovská moc preto podporovala spísanie obyčajového práva do
právnych zbierok a jeho následnú unifikáciu. Tento proces sa v 13. storočí
z Francúzska rozšíril aj do ostatných európskych krajín, kde platné obyčaje spisovali
do zbierok predovšetkým najvyšší sudcovia za účelom zjednodušenia právnej praxe.
Takou zbierkou bola práca francúzskeho sudcu (bailli) Philippe de Beaumanoira,
ktorú publikoval okolo roku 1280 pod názvom „Obyčaje z Beauvaises“ a porovnal
v nej platné obyčajové právo územia okolo Paríža (provincia Beauvaises, známa aj
ako Ille de France) s obyčajovým právom susediacich francúzskych provincií.
Zároveň autor zbierku doplnil rozsudkami parížskeho Parlamentu (najvyššieho súdu).
Kniha sa stala vzorom pre zbierky právnych obyčají ostatných európskych krajín
a používali ju aj novovekí autori moderných právnych kodifikácií ako predlohu pre
svoje diela.
Právne
partikularizmus.

knihy
Preto

nezrušili
bolo

vo

feudálnych

európskych

častým

javom

spisovanie

aj

krajinách
výrokových

právny
častí

a odôvodnení súdnych rozsudkov. Toto viedlo k vzniku tzv. súdnej obyčaje, ktorá
mala v rôznych európskych krajinách rôzny význam. Vo Francúzsku boli prvé
rozsudky parížskeho Parlamentu spísané do zvitkov r. 1254. Zbierka rozsudkov,
ktorá takto v rokoch 1254 – 1328 vznikla, sa zachovala dodnes v štyroch častiach
pod názvom Olim.
Spísanie teritoriálnych obyčají bolo typické aj pre poľské právo. Radomský
Sejm r. 1505 poveril kancelára Jána Laského spísaním zbierky poľského práva. Dielo
bolo vypracované už o rok a okrem poľských zákonov obsahovalo aj veľké množstvo
súdnych rozsudkov. Bol to teda zmiešaný prameň práva. Zbierkami teritoriálnych
obyčají Poľska (a zároveň prejavmi zákonodarnej činnosti kráľa Kazimíra III.) boli
Nieszawski štatút (1454) a Piotrkowski štatút (1494). Po vzniku inštitútu Sejmu
(1493) sa poľské zákony označovali ako konštitúcie.
Krajinou s najväčším vplyvom súdnej obyčaje bolo a dodnes je Anglicko.
Anglické feudálne právo sa zásadne líšilo od európskeho práva tým, že v krajine
došlo k spísaniu súdnych obyčají omnoho skôr a omnoho dôkladnejšie ako v ostatnej
Európe. Ústredná súdna organizácia krajiny začala integrovať normanské obyčaje do
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anglosaského práva prakticky ihneď po príchode Viliama Dobyvateľa. Mimoriadne
silná kráľovská moc si okamžite vynútila vznik jednotnej súdnej praxe vykonávanej
kráľovskými úradníkmi na celom území krajiny (s výnimkou Walesu a Írska, ktoré si
udržali svoje pôvodné právne poriadky, ako aj krajín tzv. „dánskeho práva“).
Dôvodom, pre ktorý sa precedenty kráľovských súdov stali v Anglicku hlavnými
prameňmi práva bolo, že najvyššie súdy krajiny boli oprávnené rozhodovať
o všetkých dôležitejších civilných ako aj trestných veciach. Nižší sudcovia, ktorí
cestovali po krajine a priamo na mieste rozhodovali spory, na vidieckych súdoch
uplatňovali právnu prax súdov kráľovskej Kúrie.
Práve dlhotrvajúca súdna prax bola dôvodom včasného vzniku anglických
právnych kníh a ich veľkého významu. Najstaršie práce sa viazali k menám
významných panovníkov (napr. zákony kráľa Henricha II. prijaté okolo roku 1100).
Prvou významnou zbierkou precedentov kráľovského súdu bola právna kniha
najvyššieho sudcu Ranulpha de Glanwill (okolo roku 1180), ktorá obsahovala
procesné a hmotnoprávne poznámky k rozsudkom kráľovského súdu (writom).
Významným z hľadiska poznania anglického procesného práva bolo spísanie
prípadov (vrátane výrokov sudcov a právnych zástupcov v týchto kauzách) do tzv.
Ročeniek (Year Books). Z dôvodu lepšej prehľadnosti boli vypracované výťahy
z týchto zbierok (napr. kniha Edwarda Cokea „Institutiones“).
V Rímskonemeckej ríši boli orgánmi súdnictva krajinskí a obecní sudcovia.
Reforma najvyšších súdov sa uskutočnila veľmi neskoro. Preto tu malo veľký význam
spísanie krajinského práva. Jednotliví právnici – väčšinou to boli najvyšší krajinskí
sudcovia

–

spisovali

právne

obyčaje

svojich

krajín

do

právnych

kníh.

Najvýznamnejšou a najstaršou z nich bola najskôr latinsky, neskôr nemecky písaná
práca ostfálskeho šľachtica Eicke von Repkowa „Saské zrkadlo“ vydaná začiatkom
13. storočia. Obsah zbierky bol ovplyvnený len v minimálnej miere rímskym právom,
bol to súpis krajinských právnych obyčají. Práca mala veľký ohlas v Nemecku i za
jeho hranicami. Pod jej bezprostredným vplyvom vzniklo tzv. magdeburské mestské
právo, ktoré prevzal veľký počet stredo- a východoeurópskych miest. Podobnou
prácou bolo juhonemecké „Švábske zrkadlo“ vydané okolo roku 1270, ktoré však
čerpalo z rímskeho a cirkevného práva.
Neexistenciu jednotného nemeckého práva čiastočne v Nemecku nahradila
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recepcia rímskeho práva. Už Fridrich I. vyhlásil rímske právo v ríši za cisárske právo
a existujúce zbierky rímskeho práva doplnil o vlastné zákony. Prevzatie rímskeho
práva podporila aj katolícka cirkev, ktorá vo vlastnom súdnom konaní používala
rímske

právo. Práve

cirkevné

súdnictvo

zaviedlo

do procesného konania

rímskoprávnu zásadu písomnosti, čo úzko súviselo so zavedením inkvizičného
konania s jasným oddelením jednotlivých fáz súdneho procesu. Konanie pred
cirkevnými súdmi bezprostredne vplývalo na prax ústredných nemeckých súdov.
V Svätej ríši rímskej nemeckého národa sa uskutočnila „všeobecná recepcia“
(s účinnosťou na celé územie krajiny). Rímske právo sa stalo cisárskym právom –
právom uplatňovaným na celoríšskej úrovni. Napriek tomu sa až do 15. storočia
v Nemecku nevyučovalo. Až po vzniku univerzít tieto získali oprávnenie podať súdom
odborný výklad práva v zložitejších prípadoch, a to aj vtedy, ak to nežiadali. Tento
výklad bol právne záväzným. Postupne rímske právo preniklo aj do zbierok
krajinského práva. Keď v roku 1495 vznikol v ríši Ríšsky komorný súd, jeho konanie
bolo upravené podľa rímskeho práva, ktoré sa označovalo ako všeobecné právo ríše.
Platila zásada (tzv. clausula salvatoria), podľa ktorej sa spory pred Ríšskym
komorným súdom rozhodovali podľa rímskeho práva vtedy, ak sporná vec nebola
upravená „zmysluplnou a dokázanou ríšskou obyčajou“. Obyčaj teda bolo potrebné
pred súdom dokázať, čo prispelo ku kodifikácií nemeckého práva. Na krajinských
súdoch rímske právo používali podľa zásady „lex specialis derogat legi generali“ (za
špeciálne právo sa považovalo krajinské právo).
5.1.2. Kráľovské zákonodarstvo
Panovník v období ranného feudalizmu vykonával svoju zákonodarnú
právomoc prostredníctvom rozšíreného kráľovského dvora (curia regis). Právnymi
pamiatkami vydávanými v užšej kráľovskej rade boli edikty, v širšej kráľovskej rade
boli prijímané zákony (u Frankov nazývané kapitulárie). Práve franské zákonodarstvo
považujeme pre jeho výrazný vplyv na európske právo tej doby za vzor. Dôležitú
úlohu v tomto systéme zohrávali zhromaždenia zvolávané cirkevnou alebo svetskou
mocou. Tieto zhromaždenia okrem prijímania zákonov súdili prípady kráľových
vazalov, pripravovali medzinárodné zmluvy, rozhodovali o dôležitých otázkach
administratívy krajiny a pod.
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Franské kapitulárie (názov pochádza z latinského „capitola“, lebo sa členili na
články) boli prijímané na cirkevných alebo svetských zhromaždeniach zvolávaných
panovníkom. Rozoznávame viacero typov kapitulárií. Z hľadiska obsahu mohli byť
svetské, cirkevné alebo zmiešané. Z hľadiska formy kapitulárie mohli upravovať úzky
okruh právnych inštitútov alebo aj širší. Posledným kritériom členenia kapitulárií je
oblasť úpravy. Podľa nej sa kapitulárie rozdeľovali na:
- capitularia per se scribenda, ktoré boli prijímané ako úprava niektorej
administratívnej záležitosti, ale používali ich aj ako formu vyhlásenia súdneho
rozsudku;
- capitularia pro lege tenenda, teda v dnešnom chápaní zákon;
- capitularia legibus addenda, ktoré dopĺňali platné obyčajové právo o nové
ustanovenia;
- capitularia missorum boli pokynmi pre poslov panovníka (missi dominici), ktorých
úlohou bolo kontrolovať výkon miestnej správy.
Dôležitým prameňom práva bolo privilégium, ktoré vydávala za týmto účelom
založená organizačná jednotka kráľovského dvora (kráľovská kancelária) podľa
určitých predpisov upravujúcich formálne náležitosti privilégií. Privilegiálna listina
obsahovala tie práva a povinnosti, ktoré panovník „udelil“, alebo výsady (imunity),
ktoré boli oslobodeniami spod povinnosti. Najčastejšou formou privilégia bola listina
o udelení benefícia. Osobitným typom privilégia bola byzantská chrysobula, teda
listina so zlatou pečaťou, ktorou panovník udeľoval výsady hlavne cirkevným
osobám.
Okrem panovníka mohli vydávať dôležité listiny o udelení oprávnení alebo
vlastníctva aj cirkevné a súkromné osoby.

Formálne náležitosti takýchto listín

upravovali zbierky formúl. Tieto zbierky obsahovali aj vzory listín používaných
vierohodnými miestami v súdnom konaní (listiny o výsluchu svedkov).
Dôležitou formou privilegiálnych listín boli privilegiálne listiny miest alebo obcí,
ktoré im poskytovali právo vykonávať činnosti vo verejnom záujme (právo vydržiavať
si vojenskú jednotku v záujme udržania mieru a pod.). Už v období ranného
feudalizmu sa stretávame s prvými náznakmi mestských privilégií, aj keď mestské
právo samotné vzniklo až v období rozvinutého feudalizmu.
Zákonodarná moc panovníka sa v zmenených spoločenských pomeroch
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rozvinutého feudalizmu pretvorila. Privilegiálne listiny v tejto etape poskytovali výsady
celým skupinám osôb s podobným právnym postavením, či združeniam (stavy,
mestá).
Osobitným prameňom práva v právnom poriadku vykazujúcom znaky lénneho
systému bol štatút. Bol to dokument, prijímaný na miestnom (mestskom, provinčnom)
zhromaždení, ktorým toto zhromaždenie rozhodovalo o práve, ktoré malo zaväzovať
všetkých členov danej teritoriálnej jednotky. Význam takejto listiny bol predovšetkým
v tom, že mestský štatút často upravil priemyselné, obchodné a námorné právo, čím
sa zaslúžil o jeho najstaršiu právnu úpravu. Najdôležitejšími štatútmi sa z tohto
hľadiska stali štatúty talianskych mestských štátov, neskôr aj hanzovných miest.
Po vzniku stavovských snemov sa hlavnými prameňmi práva stali zákony
prijímané v stanovenej forme. Za vzor legislatívneho procesu v Európe považujeme
anglický zákonodarný proces. Parlament v Anglicku od začiatku 14. storočia
neprijímal len rozhodnutia kráľa a jeho rady, mal tiež právo sám formulovať žiadosti
(petition), teda žiadosti jednotlivých osôb a združení, ktoré boli odovzdané
panovníkovi a ten mu ich vzápätí predložil na schválenie. Čoraz organizovanejší
zákonodarný zbor sa už neuspokojil len s oznamovaním petícií, sám mohol
vypracúvať návrhy zákonov (bill), ktoré po schválení v parlamente panovník musel
iba podpísať, čím vznikol spoločný výsledok zákonodarnej činnosti panovníka
a parlamentu – zákon (act). Práve zákony sa stali za vlády Tudorovcov základnými
prameňmi práva v oblasti pozemkového a trestného práva.
Osobitný význam v systéme prameňov práva západnej Európy mal Sicílsky
zákonník vypracovaný za vlády rímskonemeckého cisára Fridricha II. kancelárom
Pietrusom

de

Vinea.

Norma

bola

súhrnom

normanského,

longobardského

a rímskeho práva. Zákon bol v období feudalizmu veľmi často komentovaný.
Právny vývoj strednej a východnej Európy až v 14. storočí dospel do fázy
zákonnej úpravy feudálneho práva. Poľské právo malo charakter zmiešaný. Právne
pamiatky Poľska väčšinou upravovali súčasne trestné právo a trestný proces.
Ruský právny vývoj pokračoval po oslobodení od tatárskej nadvlády (14. st.)
právnou činnosťou Moskovského kniežatstva. Ešte dlho boli používané nové
redakcie pôvodnej Krátkej Pravdy (Rozšírená a Skrátená Pravda), tie však už boli
zastaralé. Unifikáciu práva v Rusku začali cárske ukazy, ktorých zbierky boli vzormi
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pre
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kodifikačné

práce.

Ukazy
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nariadeniami

panovníka
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zjednodušenie súdnictva krajiny, ale mohli obsahovať aj úpravu vojenských
a obranných úloh. Výlučne na účely súdnictva boli prijímané Sudebniky, ktoré
obsahovali úpravu procesného práva a vybraných súkromnoprávnych inštitútov
(napr. r. 1497, 1550). Tieto normy boli zhrnutím dovtedajšieho ruského práva.
Posledným zákonodarným aktom ruského stavovského snemu (Zemského soboru)
bolo Sobornoje uloženije (1649), v ktorom boli nadlho upravené rámce ruského
zákonodarstva a ktoré upravovalo veľký počet právnych inštitútov.
5.2. Pramene práva v období feudálneho absolutizmu
V období feudálneho absolutizmu boli najvýznamnejšími prameňmi práva
právne kodifikácie z územia kontinentálnej Európy. Krajinou, ktorá sa stala domovom
prvých feudálnych kodifikácií, bolo Francúzsko. Jednotlivé právne odvetvia tu boli
kodifikované vo forme ordonancií (kráľovských nariadení so silou zákona).
Prostredníctvom ordonancií boli uvádzané do platnosti feudálne kódexy, ktoré boli vo
Francúzsku výsledkom niekoľko desaťročí trvajúcich legislatívnych príprav. Takýmito
prípravnými prácami boli napr. zbierky provinčných obyčají v závere 15. storočia,
ktoré boli vypracované na príkaz panovníka za účasti provinčných snemov
a miestnych právnických kapacít. Na tieto práce nadväzovali pokusy o jednotnú
právnu úpravu jednotlivých právnych inštitútov. Tento proces bol ukončený
vypracovaním kodifikácií jednotlivých právnych odvetví, ktoré v prípade právneho
vákua často využívali cudzie právne inštitúty. Ľudovít XIV. vydal ako výsledok
dlhotrvajúcich prípravných prác svoje kodifikácie trestného práva hmotného a
procesného, obchodného a námorného. Osobitný význam mal jeho Čierny kódex,
ktorý upravil právne postavenie čiernych otrokov v amerických kolóniách Francúzska.
Opätovnú kodifikáciu súkromnoprávnych inštitútov (napr. darovania, závetu,
vymenovania náhradného dediča a pod.), tentoraz však oveľa dôkladnejšiu, vykonal
Ľudovít XV. Kodifikácie z obdobia absolutizmu boli považované za východiskový bod
pre nové právne úpravy prijímané v čase buržoáznej revolúcie, predovšetkým však
v období najslávnejších kodifikácií práva za vlády cisára Napoleona I. Takýmito
vzormi boli predovšetkým obchodné a námorné kódexy obdobia absolutizmu – Code
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Savary z roku 1673 a Code de la marine z roku 1681. Aj napriek existencií
najstarších kodifikácií nemožno vo Francúzsku hovoriť o právnej unifikácií. Spoločne
s týmito kódexami sa totiž v jednotlivých provinciách naďalej uplatňovali predpisy
obyčajového práva. V prípade rozporu medzi provinčnými obyčajami sa za
rozhodujúci prameň práva považovala parížska obyčaj. Dôležitým prvkom, ktorý
pôsobil v smere postupnej unifikácie práva, bola právna veda.
Na území Rímskonemeckej ríše sa s najstaršími kodifikáciami práva
stretávame v oblasti trestného práva hmotného a procesného. Pokusy cisára
Maximiliána (v závere 15. storočia) o centralizáciu sa prejavili v jednotlivých krajinách
vydaním trestných kódexov, ktoré boli vypracované podľa učenia talianskej
trestnoprávnej školy, teda rozlišovali medzi úmyslom, nedbanlivosťou a nutnou
obranou. Pod vplyvom týchto kódexov bol r. 1532 vypracovaný Hrdelný súdny
poriadok Karla V. (Constitutio Criminalis Carolina). Tento zákonník s celoríšskou
pôsobnosťou rátal aj s odporom kniežat a stavov, preto v osobitnom ustanovení (tzv.
clausula salvatoria) zachoval v platnosti staré právne ustanovenia. Aj napriek tomu
sa stal vzorom pre vypracovanie neskorších trestných kódexov na území Ríše a aj
v Švajčiarsku.
Najvýznamnejšou a najúplnejšou právnou kodifikáciou z územia feudálneho
Nemecka bolo Pruské Všeobecné Krajinské Právo (Allgemeines Landrecht). Bola to
zbierka, ktorá obsahovala ustanovenia trestného práva hmotného i procesného, ale
aj práva súkromného a obchodného. Vypracovaním zákonníka boli poverení
najvýznamnejší nemeckí právnici svojej doby, preto mohol byť použitý ako predloha
pri kodifikačných prácach nemeckého občianskeho a obchodného práva v závere 19.
storočia.
Aj napriek tomu, že Anglicko v období feudálneho absolutizmu zostávalo
krajinou sudcovského práva, tak ako v kontinentálnej Európe aj tu pozorujeme
kodifikačné tendencie v oblasti trestného práva hmotného a procesného. V krajine
však nikdy neboli vypracované všezahrňujúce kodifikácie týchto právnych odvetví.
Podobná bola situácia aj v oblasti práva súkromného. R. 1285 boli upravené
v zákonnej podobe niektoré inštitúty anglického pozemkového práva.
V krajinách strednej a východnej Európy kodifikačné práce väčšinou ustrnuli
vo fáze príprav. Vznikli tu úplne osobité formy zjednotenia právnych poriadkov, ktoré
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si väčšinou vynútila sudcovská prax. V Rusku sa uskutočnili masívne kodifikačné
prípravy. Cárovná Katarína II. poverila vypracovaním kodifikácie ruského práva
osobitnú zákonodarnú komisiu, ktorá mala príkaz vypracovať kódex (nazvaný
príznačne „Nakaz“) v duchu osvietenských ideí. Komisia však svoju prácu nikdy
neukončila, stretla sa s nepochopením dvorskej aristokracie. Prvé kodifikácie práva
v Rusku boli preto vypracované až v 19. storočí.

V druhej polovici 18. storočia

vystúpili s požiadavkou kodifikácie práva aj reformátori v Poľsku. Bol vypracovaný
návrh občianskeho zákonníka, ktorý požadoval zrušenie poddanstva, preto ho sejm
roku 1780 odmietol prijať. Ďalšie kodifikačné snahy boli zastavené rozdelením krajiny
medzi Rusko, Prusko a Rakúsko.
5.3. Inštitúty súkromného práva
5.3.1. Rodina
5.3.1.1. Príbuzenský pomer

Základným inštitútom feudálneho rodinného práva bol inštitút rodiny. Pôvodne
rodina v širšom zmysle nezahŕňala len pokrvných príbuzných, bol to predovšetkým
politický zväzok. Ak sa niekto dopustil trestného činu, ktorého obeťou bol člen rodiny,
bolo úlohou príbuzných, aby poškodeného pomstili. Príbuzní boli povinní pomôcť
členovi svojej rodiny v súdnom spore ako spoluprísažníci, museli spolu s ním znášať
jeho trest (zaplatiť pokutu), boli tiež povinní pomôcť mu dokázať jeho právne
postavenie.
V období ranného feudalizmu sa zaužíval pojem parentilla, ktorým sa
označoval príbuzenský pomer. Sálsky zákon (Lex Salica) zo začiatku 9. storočia
pôvodne pod týmto pojmom chápal len osoby príbuzné otcovi rodiny, neskôr sa
chápanie pojmu rozšírilo aj na príbuzenstvo starého otca a prastarého otca. Pôvodná
parentilla (otcovské príbuzenstvo) zahŕňala príbuzenstvo rovnakej úrovne. Len tieto
osoby boli príbuznými v užšom vzťahu, len ich nazývali „príbuznými“. Príbuznosť sa
pôvodne počítala podľa „kolien“. Za vzor slúžilo ľudské telo. Anatomicky má ľudský
organizmus počítajúc od hrude ku koncom prstov na rukách alebo nohách sedem
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kĺbov (kolien). Najbližšími príbuznými preto boli príbuzní „od srdca“, vzdialenejšie
príbuzenstvo sa počítalo podľa jednotlivých kĺbov ľudského tela na ruke alebo nohe.
Väčšina

právnych

poriadkov

ranofeudálnych

štátov

považovala

za

blízke

príbuzenstvo osoby spriaznené do štvrtého alebo piateho „kolena“, v závere ranného
feudalizmu sa však všade za blízkych príbuzných považovali osoby do siedmeho
„kolena“. Toto germánske počítanie príbuznosti akceptovala spočiatku aj rímska
cirkev a používala ho pri vymedzení manželských prekážok.
V neskorších

fázach

feudalizmu

postupne

upadal

význam

rodového

príbuzenského pomeru a nahradil ho pomer poddanský a vazalský. V oblasti
súkromného práva klesol aj význam rodinných vzťahov. Upadol význam rodinných
nedielov, právo prednostnej kúpy rodinného pozemku stratila rodina ako celok
v prospech jej najstaršieho člena. Tieto tendencie boli v prípade významných
šľachtických rodov prekonané vznikom inštitútu tzv. rodinných zákonov. Tieto rodinné
pravidlá obmedzili okruh osôb spôsobilých dediť zo zákona rodinný majetok a založili
rôzne formy dedičských systémov (napr. rôzne druhy rodinného zverenstva).
Germánska parentilla bola v rodinnom práve nahradená rímskoprávnym počítaním
príbuznosti, ktorým cirkev nahradila pôvodné germánske „kolená“ príbuzenskými
stupňami. Za blízkych príbuzných sa od roku 1216 považovali len osoby do štvrtého
stupňa príbuznosti.
Okrem

pokrvného

príbuzenstva

bolo

v období

feudalizmu

známe

aj

príbuzenstvo duchovné. Za príbuzných sa považovali aj osoby, ktoré sa stali blízkymi
na základe krstu, birmovky alebo svadby (napr. krstný otec/matka a krstné dieťa,
birmovný otec a birmovanec, švagrovia a švagriné a pod.).
5.3.1.2. Manželstvo

Feudálne rodinné právo bolo vybudované na rozsiahlom systéme tzv.
ochranných pomerov, kde v rámci rodiny jedna strana ochranu poskytovala a druhá
ju prijímala. Manželský ochranný pomer bol považovaný za taký, kde ochranu
manželke poskytoval manžel. Veľmi často vzniku manželského ochranného pomeru
predchádzal ochranný pomer snúbenecký, v ktorom snúbenec poskytoval ochranu
snúbenici.
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Manželstvo v období ranného feudalizmu vznikalo dvoma spôsobmi: únosom
nevesty alebo kúpou manželky. Únos nevesty bol spôsob, ktorý sa po christianizácií
barbarských národov stal trestným činom, preto ho trestali už najstaršie kmeňové
Pravdy. Pozostatky tohto spôsobu vzniku manželstva však pretrvali a uplatňovali sa
ako zvyklosti pri zasnúbení. Podľa najstarších kmeňových Právd si muž musel kúpiť
moc nad svojou budúcou manželkou. Kúpna cena závisela od spoločenského
postavenia, ktoré mala rodina ženy, jej vyplatenie sa však postupom času stalo iba
symbolickým

vyjadrením

zásnub

(napr.

odovzdanie

zásnubného

prsteňa).

Vyplatením kúpnej ceny bola v období ranného feudalizmu uzavretá manželská
zmluva – toto sa nazývalo zasnúbením. Aby však nastali právne dôsledky uzavretia
manželstva, bolo potrebné, aby snúbenci svoj manželský zväzok „vykonali“, teda aby
manželstvo bolo aj konzumované. Cirkev vyžadovala v období ranného feudalizmu
súhlasné vyjadrenie oboch

snúbencov s uzavretím manželstva (consensus

nuptialis), až v období vlády Pipina Krátkeho sa po prvýkrát uplatnila požiadavka, aby
manželstvo bolo uzatvárané pred kňazom a s jeho požehnaním. Cirkev presadzovala
monogamné manželstvá, čo však nebránilo, aby v období ranného feudalizmu najmä
osoby

vyššie

postavené

mali

jednu

zákonitú

manželku

a viacero

legálne

vydržiavaných konkubín.
So vzrastom moci cirkvi boli do manželského práva zavedené tzv. manželské
prekážky, teda dôvody, ktoré vylučovali uzavretie manželstva medzi všetkými
osobami – absolútne manželské prekážky (napr. už existujúci manželský pomer
vylučoval, aby osoba s kýmkoľvek uzavrela ďalšie manželstvo), alebo také dôvody,
ktoré vylučovali uzavretie manželstva iba medzi určitými osobami – relatívne
manželské prekážky (napr. príbuzenský vzťah medzi dvoma osobami vylučoval
uzavretie manželstva, ale manželstvo mohli uzavrieť osoby, ktoré neboli navzájom
pokrvne

alebo

duchovne

príbuzné).

Cirkev

presadila

zavedenie

zásady

nerozlučiteľnosti manželského zväzku. Tieto cirkevné zásady boli upravené
cirkevnými nariadeniami a kráľovskými zákonmi.
V neskorších etapách feudalizmu bolo uzatváranie manželstva takmer výlučne
upravované cirkevnoprávnymi predpismi. V Európe sa až v 13. storočí udomácnila
zásada kňazského celibátu, ktorá sa stala jednou z najdôležitejších absolútnych
manželských prekážok. V r. 1216 bol zavedený zákaz uzatvárať manželstvá medzi
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osobami, ktoré boli navzájom príbuzné do štvrtého stupňa príbuznosti. Manželstvo
bolo uzatvárané výlučne pred tvárou cirkvi, preto od 11. storočia všade v Európe
platila zásada nerozlučiteľnosti manželského zväzku. Výnimky mohli povoliť iba
vysoké cirkevné autority (pápež), aj to len v prípade, ak bolo podozrenie, že
manželstvo nebolo nikdy konzumované, teda boli pochybnosti o jeho vzniku –
v takomto prípade cirkev umožňovala rozluku s právom oboch bývalých manželov
uzavrieť nový manželský zväzok ešte za života svojho bývalého partnera. Ak boli
splnené určité podmienky, cirkev umožňovala aj rozvod od stola a lôžka, ktorým bolo
manželom umožnené žiť oddelene a neplniť si navzájom manželské povinnosti, ich
manželstvo však naďalej trvalo, nemohli teda uzavrieť nové.
Okrem cirkevných prekážok vzniklo viacero ďalších obmedzení slobodného
uzatvárania manželských zväzkov. Predaj neviest bol zakázaný, rodiny však naďalej
silno vplývali na uzatváranie manželstiev. V prípade nevesty sa vždy vyžadoval
súhlas otca alebo poručníka s uzavretím manželstva. Ak tento súhlas pred uzavretím
manželstva nevesta nezískala, manželstvo síce vzniklo, ale nehodná dcéra bola
potrestaná

stratou

dedičských

oprávnení.

Zákony

zakazovali

otcom

alebo

poručníkom neodôvodnené odopretie súhlasu s uzavretím manželstva dcéry.
Účelom manželstva bolo plodenie detí. Manželia nesmeli pri tejto činnosti
preukázať žiadne potešenie, žena musela byť pri plnení manželských povinností
úplne pasívna. Manželia sa mohli po uzavretí manželstva dohodnúť, že nebudú mať
deti a teda nebudú navzájom vyžadovať plnenie manželských povinností. Takéto
manželstvo malo v období feudalizmu najväčšiu hodnotu.
Poddaní museli získať súhlas svojej vrchnosti na uzavretie manželstva, ktorý
si najčastejšie kupovali. Takisto vazalské právo umožňovalo seniorovi výrazne
zasiahnuť do uzavretia manželstva svojho vazala. Senior mohol vazalovi zakázať,
aby sa oženil so ženou z nepriateľskej dŕžavy. Žena, ktorá zdedila léno (feudum
femininum) bola povinná pri uzatváraní manželstva platiť osobitnú daň (maritagium).
Podľa niektorých vazalských práv bol senior oprávnený držiteľke léna ponúknuť troch
rytierov, spomedzi ktorých si mala vybrať manžela a ak tak neurobila, strácala léno.
V niektorých mestách (predovšetkým talianskych mestských štátoch) mali ženy
zakázané vydať sa za muža, ktorý pochádzal z cudzieho mesta a ak tak urobili
strácali nárok na veno.
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Manželstvá boli v celej feudálnej Európe uzatvárané v kostole s požehnaním
kňaza. Výnimkou bola Škandinávia, kde sa tento spôsob udomácnil až v 15. storočí.
Manželstvo sa stávalo v plnom rozsahu právoplatným až konzumáciou. Až po
konzumovaní zväzku získavali manželky majetkové a osobné práva a mohli nosiť
oblečenie a šperky, ktoré ich odlišovali od nevydatých panien.
Majetkové práva manželov: Po uzavretí manželstva manžel dohodol
s manželkou výšku tzv. obvenenia. Obvenením bol dar, ktorý manželka dostala po
zániku manželstva za svoju manželskú vernosť a za to, že vstupovala do manželstva
ako panna. Tento dar mohli tvoriť v západnej Európe aj nehnuteľnosti, najčastejšie
musela úhrnná hodnota obvenenia dosahovať aspoň 1/3 manželovho majetku. Ráno
po svadobnej noci manžel odovzdával manželke tzv. Morgengabe, akési odškodné
za prežité útrapy. Bolo zvykom, aby manželka dostala od svojej pokrvnej rodiny šaty,
šperky a nábytok. Z tohto zvyku vzniklo neskôr veno, teda dary, ktoré poskytovala
novomanželke jej najbližšia rodina a ktoré boli súčasťou jej dedičstva. Vzdialenejšia
rodina nevesty manželke dávala prínos, ktorý tvorili podobné menšie dary. Uzavretím
manželstva vznikalo majetkové spoločenstvo manželov. Spoločný majetok manželov
spravoval manžel. Súčasťou spoločného majetku boli aj všetky dary, ktoré manželka
dostala po uzavretí manželstva (veno, prínos, Morgengabe a prísľub obvenenia).
Tieto dary manželka nadobúdala do výlučného vlastníctva až po smrti manžela, ak
nemala s ním deti (inak boli dedičmi tohto majetku ony). Manželka mohla so
spoločným majetkom nakladať iba so súhlasom manžela. Ak však manžel nakladal
s majetkom márnotratne, mohla manželka žiadať o jeho rozdelenie, čím získala
oprávnenie slobodne nakladať so svojou časťou.
Pre prípad ovdovenia zákony zabezpečovali ženám určitý majetok bez
poškodenia práv dedičov. Už manželské zmluvy mohli obsahovať právnu úpravu, na
základe ktorej vdovy nadobudli určitý rozsah užívacích práv k majetku svojich
mŕtvych manželov. Vazalský pozemok až do 12. storočia nemohol byť súčasťou
týchto vdovských práv. Užívacie právo mala žena len v prípade ovdovenia, jej skoršia
smrť znamenala zánik práva, rovnako ako jej neskorší sobáš.
Najprepracovanejšiu

úpravu

inštitútov

obvenenia

a vdovských

práv

obsahovalo právo šľachticov. Veno a prínos boli najprepracovanejšie v mestskom
práve.
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Osobitosťou feudálneho

rodinného

práva

bol inštitút

tzv.

nerovného

manželstva. Nerovné manželstvo bolo také, ktoré uzavrel sluha s osobou osobne
slobodnou. Takéto manželstvá boli známe počas celého obdobia feudalizmu. Ich
uzatváranie nebolo sankcionované ani provinčným, ani šľachtickým, či mestským
právom. Predovšetkým v kruhoch vysokej šľachty však kódexy šľachtických rodín
sankcionovali uzavretie takýchto zväzkov stratou dedičských oprávnení pre ženu,
ktorá sa takto „spustila“, alebo pre deti z takýchto manželstiev.
Výsledkom ochrany politického významu manželských zväzkov bol vznik tzv.
morganatického manželstva. Toto manželstvo pri svojom vzniku vyžadovalo
uzavretie zmluvy, na základe ktorej sa manželka vzdávala všetkých majetkových
práv, ktoré jej inak zo zákona patrili. Morganatické manželstvá vznikali predovšetkým
v Taliansku, kde deti z takýchto zväzkov strácali vazalské oprávnenia a mohli dediť
nehnuteľný majetok len vtedy, ak ich otec nemal iné deti.
5.3.1.3. Otcovská moc

V období feudalizmu mal deti v moci otec, preto ochranný pomer, v ktorom
otec vykonával nad nimi ochranu sa označuje ako otcovská nie ako rodičovská moc.
Za ranného feudalizmu bola otcovská moc nad deťmi neobmedzená, otec mal moc aj
nad životom a smrťou svojich potomkov. Tento druh otcovskej moci bol však veľmi
skoro nahradený otcovskou mocou, ktorá mala už len ochranný charakter. Spod
otcovskej moci sa deti mohli vymaniť dosiahnutím určitého veku, ktorý nebol
vymedzený presne – chlapci sa spravidla emancipovali vtedy, keď mali dosť síl
udržať v ruke zbraň alebo im otec zariadil oddelené bývanie, dievčatá vydajom.
Pod otcovskú moc patrili len tie deti, ktoré boli splodené v zákonitom
manželstve. Tzv. nezákonné deti pod otcovskú moc nepatrili, ich právne postavenie
ranofeudálne

právo

nijako

osobitne

neupravovalo.

Až v neskorších

fázach

feudalizmu sa nezákonní potomkovia stali pod vplyvom cirkevného učenia
menejcennými. Ich právne postavenie bolo horšie v tom, že neboli oprávnení dediť
po svojom otcovi, v niektorých krajinách (napr. vo Francúzsku, Nemecku a Anglicku)
dokonca ani po svojej matke. Takíto potomkovia mali len právo na dary alebo im bolo
možné časť majetku odkázať pre prípad smrti.
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Neskorofeudálne

právo

zaviedlo

povinnosť

rodičov

vychovávať

aj

nezákonných potomkov. Právne poriadky postupne priznávali týmto osobám čoraz
viac práv v oblasti dedičských oprávnení. Najskôr im bolo umožnené dediť po matke,
neskôr aj po otcovi, napokon získali dokonca právo na používanie otcovského erbu,
ak v ňom bol heraldicky vyznačený ich nezákonný pôvod.
Nad svojimi nezákonnými deťmi otec mohol nadobudnúť otcovskú moc len
vykonaním tzv. legitimácie. Tento akt mohol byť uskutočnený dodatočným sobášom
ich rodičov, alebo kráľovským rozhodnutím. Legitimované deti mali rovnaké dedičské
práva ako zákonní potomkovia.
Inštitút adopcie feudálne právo neupravovalo, niekde ju dokonca právne
poriadky vyslovene zakazovali, ak mal otec vlastné zákonné deti.
5.3.1.4. Poručníctvo

Feudálne

súkromné

právo

nepoznalo

rozdiel

medzi

poručníctvom

a opatrovníctvom. Nebol totiž známy inštitút zákonného zastúpenia dospelých osôb.
Všetky plnoleté osoby, ktoré z akéhokoľvek dôvodu potrebovali ochranu inej osoby
(napr. z dôvodu duševnej alebo telesnej nedostatočnosti nemohli samostatne
vystupovať na súde), boli zastupované poručníkom. Inštitút opatrovníctva začal
prenikať do feudálnych právnych poriadkov až neskôr, pod silnejúcim vplyvom
rímskeho práva.
Poručenský ochranný pomer vznikal smrťou otca. Ochranu jeho nedospelých
detí (poručencov) v takom prípade vykonával poručník. Pod ochrannú moc poručníka
patrili chlapci do veku dosiahnutia dospelosti, dievčatá do vydaja.
V období ranného feudalizmu vykonával poručníctvo nad maloletými celý
kmeň, neskôr už len najbližší mužský príbuzný poručencov. Výnimočne (napr.
u západných Gótov) mohla byť poručníčkou aj matka maloletých detí. Poručníkom
sirôt, ktoré stratili oboch rodičov, bol panovník, ten však výkonom tohto práva
poveroval niektorého svojho vysokého úradníka alebo súd. Z takéhoto poručníctva
sa v neskorších dobách vyvinulo súdne (nariadené) poručníctvo.
Poručníctvo nad maloletými osobami bolo v období feudalizmu považované za
povinnosť najbližšieho mužského príbuzného alebo matky poručenca. Poručník mal
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moc nad osobou ako aj nad majetkom poručenca. Osobitným typom feudálneho
poručníctva bolo lénne poručníctvo, ktoré vznikalo v záujme zachovania lénneho
vzťahu, lebo maloletý vazal nemohol plniť všetky vazalské povinnosti (najmä nie
povinnosť vojenskú a poradnú). Lénne poručníctvo bolo najprv považované za
osobitnú milosť, neskôr sa stalo povinným. Povinnosťou poručníka bola okrem
správy léna aj výchova maloletého vazala, preto senior najčastejšie prenechával
výkon lénneho poručníctva najbližším mužským príbuzným poručenca. Keďže prijatie
lénneho poručníctva nebolo vždy povinné, príbuzní ho prijímali len v prípade, ak sa
jednalo o dobre prosperujúce a výnosné léna. Ak mal poručenec okrem léna vo
vlastníctve alód, patril okrem lénneho aj do alodiálneho poručníctva, ktoré mohla
vykonávať iná osoba. V neskorších dobách – keď došlo k zrušeniu osobného
charakteru lénnych povinností – oba tieto typy poručníctva splynuli.
5.3.2. Dedenie
5.3.2.1. Dedenie v období ranného feudalizmu

V ranofeudálnej európskej spoločnosti najvýznamnejším vlastníctvom bolo
vlastníctvo nehnuteľností a vecí potrebných pre poľnohospodársku rastlinnú
a živočíšnu výrobu. Takýto majetok, väčšinou nehnuteľný, patril celej rodine, preto sa
označoval ako rodový (niektoré právne poriadky poznali pojem „rodinný nediel“, lebo
tento majetok nebolo možné rozdeliť na reálne časti). Rodový majetok bolo možné
dediť len pokrvne, dedičské právo poznalo preto len zákonné dedenie. Testament
nebol známy a dediť zo zákona mohli len pokrvní príbuzní. Preto vylúčenie osoby
z rodinného zväzku znamenalo aj zrušenie jej dedičských práv. Dedič nenadobúdal
vecnoprávnu subjektivitu poručiteľa, preto ručil za jeho dlhy len do výšky zdedeného
majetku. Pri dedení hnuteľného a nadobudnutého majetku (nadobudnutý majetok bol
taký, ktorý počas života nadobudol poručiteľ do vlastníctva – mohlo ísť o hnuteľné,
ale aj o nehnuteľné veci, vždy však patrili len jemu, nie jeho rodine) sa uplatňovali
menej prísne zásady zákonného dedenia – takýto majetok bolo možné zdediť aj na
základe „dedičskej zmluvy“ alebo určitými prvotnými formami závetov.
Poriadok zákonného dedenia podľa najstarších feudálnych zákonov bol tento:
- rodový majetok dedili zákonní potomkovia mužského pohlavia, len vtedy ak ich
103

nebolo, mohli tento majetok zdediť zákonní potomkovia ženského pohlavia.
V prípade hnuteľného a nadobudnutého majetku mohli dediť rovným dielom zároveň
mužskí aj ženskí zákonní potomkovia.
- dediť boli oprávnení len najbližší potomkovia, vzdialenejší boli z dedenia vylúčení.
Vnuk teda nemohol dediť po svojom zomrelom starom otcovi, ak žili jeho strýkovia,
lebo zákony mu nepriznávali právo reprezentácie, ktorým by mohol v dedičskom
konaní uplatniť dedičské práva svojho otca. Ak neexistovali potomkovia, dedili
postranní príbuzní podľa príbuznosti, najviac do siedmeho kolena, alebo predkovia,
ktorí síce nikdy nededili rodový majetok, nadobudnutý majetok však mohli dediť
spoločne s postrannými príbuznými (alebo dokonca pred nimi).
- ovdovená manželka mala právo na vdovské práva, ktoré jej zákon zabezpečil.
Niektoré právne poriadky však poskytovali vdovám právo vo väčšom alebo menšom
rozsahu užívať majetok zomrelého manžela.
- ak nebolo pokrvných dedičov, dedila kráľovská pokladňa (fiscus) s využitím zásady
odúmrte.
Najstaršie zákony umožnili zdediť majetok aj formou tzv. opatrenia pre prípad
smrti. Takto sa mohli stať dedičmi aj osoby nepríbuzné poručiteľovi. Veľmi často sa
tento inštitút využíval pri obdarovaní cirkvi, ktoré poručiteľ urobil pre spásu svojej
duše.
5.3.2.2. Dedenie v neskorších fázach feudalizmu

Dedičské právo sa v neskorších fázach feudalizmu riadilo podobnými
zásadami ako predtým. Recepcia rímskeho práva sa v oblasti dedičského práva
nikdy neuskutočnila, a to ani v mestách. Talianske mestské štáty dokonca vo svojich
štatútoch priamo zakázali uplatňovanie dedičskoprávnych ustanovení justiniánskeho
práva. Feudálne dedičské právo vždy presadzovalo ako delačný dôvod zákon.
Závetné dedenie bolo obmedzované, aj keď sa v neskorších etapách feudalizmu
využívalo čoraz častejšie.
Poradie zákonného dedenia bolo určené pokrvným príbuzenstvom, ale len
v prípade zákonného manželstva. V neskorších fázach feudalizmu sa rozširoval
okruh osôb nespôsobilých dediť, čím sa zúžil aj pojem rodiny. Dôvodmi, ktoré
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vylučovali pokrvného príbuzného zo zákonného dedenia boli: kňazské vysvätenie,
občianska smrť (vo forme trestu), niektoré choroby, telesné vady, presťahovanie sa
do inej provincie krajiny, zavraždenie, zranenie alebo útok na poručiteľa (ak ho
spáchal dedič), odmietnutie vykúpiť poručiteľa zo zajatia.
Veľmi dlho platilo, že ak existovali mužskí potomkovia, dcéry nemali dedičské
oprávnenia. Dievčatá sa museli uspokojiť s vydržiavaním a vydajom zodpovedajúcim
ich postaveniu. Rovnosť pohlaví sa po prvýkrát uplatnila v prípade hnuteľného
a nadobudnutého majetku, až v závere feudalizmu bolo priznané ženám právo
s určitými obmedzeniami dediť nehnuteľný a rodový majetok. Úplná právna rovnosť
pohlaví v dedičskom práve v období feudalizmu nebola nikdy zavedená. V prípade
potomkov platilo, že v prvom rade dedili tí ktorí boli poručiteľovi najbližšie príbuzní,
a to s vylúčením zásady reprezentácie. Až v závere 13. storočia, v niektorých
krajinách (Anglicko) až v 14. storočí bola v dedičskom práve zavedená zásada
reprezentácie, na základe ktorej v prípade skoršej smrti poručiteľovho priameho
potomka mohol po ňom dediť jeho vnuk.
Ak nebolo potomkov dedili rodový majetok vždy postranní príbuzní.
Nadobudnutý majetok dedili postranní príbuzní len vtedy, ak nebolo ani predkov.
Nehnuteľnosti, ktoré boli súčasťou rodového majetku, sa dedili podľa vetiev. To
znamená, že rodový pozemok, ktorý patril mužskej vetve rodiny, dedili potomkovia
z mužskej vetvy, rodový pozemok, ktorý patril ženskej vetve dedili potomkovia zo
ženskej vetvy. Jedine v talianskych mestských štátoch sa aj rodový majetok dedil
podľa stupňa príbuznosti bez ohľadu na vetvy. Nadobudnutý a hnuteľný majetok sa
dedil vždy podľa stupňa príbuznosti. Postranní príbuzní mohli tento majetok zdediť až
do siedmeho stupňa príbuznosti. Ak poručiteľ nemal žijúcich príbuzných, dedil po
ňom jeho senior, alebo kráľ. Manželka nemala zo zákona právo dediť, jej vdovské
práva mali byť upravené v manželskej zmluve. Vdova však mohla požadovať pre
seba niektoré hnuteľné veci, ktoré patrili do dedičstva po jej manželovi a podľa
všeobecne platnej obyčaje mala právo tieto veci užívať po dobu jedného roka.
V neskorších fázach feudalizmu sa čoraz viac presadzovalo závetné dedenie.
Najstaršie závety slúžili na usporiadanie dedenia vybraných častí poručiteľovho
majetku.

V období

feudalizmu

sa

využívali

dve

formy závetov:

testament

a rímskoprávny kodicil. Pre platnosť testamentu sa vyžadovalo splnenie množstva
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formálnych náležitostí. Najčastejšie sem patrilo spísanie dokumentu na úrade alebo
vierohodnom

mieste,

neskôr

postačovalo

spísanie

listiny

pred

svedkami.

Testamentárne dedenie bolo vždy podporované cirkvou, ktorá sa mohla stať dedičom
majetku poručiteľa, ak jej ten odkázal majetok z dôvodu spásy svojej duše.
Testamentom bolo možné dediť len hnuteľný a nadobudnutý majetok. Rodový
majetok mohol byť závetom dedený len čiastočne (najčastejšie z jednej tretiny,
štvrtiny alebo pätiny). Až do záveru feudalizmu nevznikol v dedičskom práve inštitút
povinného podielu.
Popri závetoch dôležitú úlohu mali aj dedičské zmluvy. Jednou z foriem takejto
zmluvy bolo vzdanie sa dedičstva, ktoré v období feudalizmu najčastejšie využívali
ženy v prospech svojich mužských príbuzných.
Na prelome 10. a 11. storočia sa stali dedičnými aj léna. Léna bolo možné
dediť dvoma spôsobmi. Vo Francúzsku, Anglicku (po normanskom vpáde), na Sicílií
a v Španielsku platila zásada nedeliteľnosti léna. Naopak v Nemecku a Taliansku boli
léna deliteľné a len výnimočne mali niektoré šľachtické rodiny vo svojich rodinných
kódexoch zavedenú zásadu nedeliteľnosti. Ak bolo léno nedeliteľné, spomedzi
dedičov ho mohol zdediť len jeden, najčastejšie prvorodený. Tento mohol časti léna
odovzdať do držby mladším dedičom ako tzv. apanagium, alebo mohol väčšiu časť
léna odovzdať inému vazalovi vo forme podléna, tzv. paragium.
5.3.3. Záväzky

Feudálne záväzkové právo nebolo príliš rozvinuté. Dôvodom bola chýbajúca
recepcia rímskeho práva. Právna úprava zmlúv, akú obsahovalo obyčajové právo
jednotlivých

západoeurópskych

národov nedosahovala

úroveň

rímskoprávnej

a cirkevnoprávnej úpravy kontraktov. Až po postupnej recepcií oboch právnych
systémov sa záväzkové právo stalo prepracovanejším.
Na zabezpečenie záväzkov slúžili záloh a ručenie. Záloh pôvodne nebol
určený na uspokojenie veriteľa. Odňatím veci poskytnutej dlžníkom do zálohu bol
tento pôvodne nútený zaplatiť dlžobu. Až v období rozvinutého feudalizmu vo
Francúzsku a Taliansku vznikol záloh určený na uspokojenie veriteľa. Ak bola
predmetom takého zálohu nehnuteľnosť, veriteľ ju získaval do držby (s právom
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užívania) dovtedy, kým dlžník nesplnil dlh. Po márnom uplynutí lehoty určenej na
splatenie dlhu sa založená vec stávala vlastníctvom veriteľa.
Ručenie

slúžilo

pôvodne

ako

záruka

splnenia

procesnej povinnosti.

V najstarších dobách bol ručiteľ odovzdaný veriteľovi ako jeho rukojemník a
v prípade nesplnenia záväzku sa stával veriteľovým sluhom. Na prelome 7. a 8.
storočia sa už prestalo ručiť vlastnou osobou a začalo sa ručiť vlastným majetkom.
V dobe, keď sa dohoda o ručení premenila de facto na dohodu záložnú, vznikol
stredoveký formálny (reálny) kontrakt. Týmto typom zmluvy boli zabezpečené aj
jednoduché dlhy. Od 13. storočia sa v súkromnom práve presadila zásada, že
zmluvy možno uzatvárať aj konsenzuálne. Výmenu veci za vec nahradila po vzniku
peňazí kúpna zmluva. V začiatkoch však aj kúpna zmluva bola uzatváraná ako reálny
kontrakt, a to aj vtedy, ak sa jedno z plnení dávalo na úver. Ak jedna zmluvná strana
mala plniť neskôr, dával sa na plnenie závdavok, tzv. oldomáš, ktorý symbolizoval
riadne plnenie zmluvy a pôvodne sa mal venovať na náboženské účely.
Stredoveké právo rozoznávalo nasledovné skupiny zmlúv:
1. zmluvy slúžiace výmene majetkovej podstaty:
Zámenná zmluva bola pôvodne reálnym kontraktom. Jej podstatou bola
výmena veci za vec okamžite z ruky do ruky. Dôležitým pojmovým znakom zámennej
zmluvy bola výmena veci za vec. Za zámennú zmluvu sa považovala aj taká výmena
veci za peniaze, kde peňažné plnenie nepresahovalo polovicu hodnoty veci. Zameniť
veci bolo možné navždy alebo na určitý čas. Podľa predmetu zámeny sa rozlišovala
zámena hnuteľností navzájom, zámena hnuteľnosti za nehnuteľnosť alebo zámena
nehnuteľností navzájom. Predpokladom však bolo, aby zámena slúžila na
dosiahnutie pokojnejšieho stavu a nadobudnutia väčšieho zisku. Odpor proti
zámennej zmluve sa pripúšťal len vtedy, ak bola uzavretá so zlým úmyslom na ujmu
príbuzného. Inak na zámennú zmluvu platili rovnaké ustanovenia ako na kúpnu.
Kúpna zmluva bola zmluvou, ktorou sa predávajúci zaväzoval previesť na
kupujúceho predmet, za ktorý mu tento dá alebo sľúbi peniaze. Pôvodne to bol
reálny kontrakt, vývojom zmluvného typu však nadobudol aj konsenzuálny rys –
možnosť plnenia len jednej z dvoch zmluvných strán. Vzájomné zmluvné povinnosti
oboch zmluvných strán v prípade konsenzuálnej kúpnej zmluvy mali synalagmatickú
povahu, neskôr sa umožňovala aj kúpa na úver. Podstatnými náležitosťami kúpnej
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zmluvy sú dohoda o predmete a o cene. Predmetom zmluvy v stredovekom práve
mohli byť veci tvoriace súčasť právneho obehu. Cena musela byť určitá a myslená
ako odplata za predmet kúpy, nemusela však byť primeraná hodnote predávanej
veci. Vzájomné povinnosti zmluvných strán boli stanovené podobne ako v prípade
moderných kúpnych zmlúv s istými odchýlkami vyplývajúcimi z vtedajšej doby. Čo sa
týka vedľajších dohovorov, tie boli zavedené až neskôr. Išlo o predkupné právo,
právo spätnej kúpy, výhradu vlastníctva a lepšieho kupca.
Zápis za zásluhy bol právny úkon spočívajúci v poskytnutí nehnuteľného
majetku za služby alebo zásluhy. Bolo nepodstatné, či tieto služby alebo zásluhy boli
už preukázané, alebo sa len očakávalo ich preukázanie. Uvedená okolnosť sa
posudzovala ako odplatná zmluva Zapísať za zásluhy bolo možné akýkoľvek
majetok, hnuteľný, či nehnuteľný, dokonca aj zdedený. Dedičia však mohli v istých
prípadoch takémuto prevodu odporovať.
Darovacia zmluva bola spočiatku reálny, neskôr konsenzuálny kontrakt. Pri
všetkých typoch darovacích zmlúv sa mal využívať inštitút známy ako priznanie, či
zápis (latinsky "fassio"). Najmä pri darovaní nehnuteľnosti sa vyžadovala písomná
forma prevodu. Ak sa daroval zdedený majetok, musel darca získať pred prevodom
súhlas

ostatných

dedičov.

Dar

spočiatku

nebolo

možné

odvolať,

zásada

odvolateľnosti daru pre nevďačnosť je typická až pre modernejšie právo.
Spoločenská zmluva bola dohodou, ktorou sa zmluvné strany zaväzovali
prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa. Do stredovekého práva bola zavedená až
neskôr pod vplyvom rímskeho práva. Takéto zmluvy sa uzatvárali ústne, najčastejšie
išlo o zmluvy o vzájomnej výpomoci pri klčovaní lesa, pastve dobytka a pod.
2. zmluvy uskutočňujúce užívanie podstaty:
Vypožičanie je veľmi starým zmluvným typom. Rozdiel medzi vypožičaním
a pôžičkou bol zavedený až po vzniku peňažného obehu. Vypožičanie sa teda stalo
zmluvou, ktorou požičiavateľ odovzdával vypožičiavateľovi nezastupiteľnú vec, aby
ho v dohodnutom čase bezodplatne užíval. Vypožičanie bolo vždy reálnym
kontraktom. Za špeciálny druh vypožičania sa považovala výprosa, ktorá bola
chápaná ako vypožičanie s výhradou, že predmet musí byť vrátený na požiadanie
požičiavateľa.
Na rozdiel od vypožičania, pôžička bola zmluvou, ktorou veriteľ prevádzal na
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dlžníka vlastníctvo hnuteľných zastupiteľných vecí určitého druhu s tým, že ten mu
ich po uplynutí dohodnutého času vráti. Išlo väčšinou o reálny kontrakt, bolo však
možné aj uzavrieť pôžičku v konsenzuálnej podobe. V stredoveku sa požičiavanie na
úrok považovalo za neetické. Znamenalo to, že poskytovanie pôžičiek medzi
šľachticmi nebolo príliš častým javom a ak sa dialo, tak bez úrokov. Na druhej strane
Židia mohli poskytovať pôžičky s vysokými úrokmi, čo malo za následok rozšírenie
uzatvárania tejto zmluvy medzi Židmi a kresťanmi. Zákaz požičiavať na úrok
kresťania často rôznymi spôsobmi obchádzali. Typickým príkladom je tzv. zmluva
o kúpe renty, známa v počiatkoch v mestskom práve, neskôr aj v práve šľachtickom,
ktorá umožňovala obísť zákaz úročenia ustanovením o predaji úžitku založenej veci
v hodnote niekedy prevyšujúcej aj 100% hodnoty pôžičky. Čo sa týka výšky úrokov,
pevná úroková miera nebola v staršom práve známa, až neskoršie právo stanovilo
výšku úrokov, ak nebolo dohodnuté inak, na 6%, pričom obe zmluvné strany pri
vzájomnej dohode o úrokoch museli rešpektovať zákaz úžery. Pôžičky mohli byť
peňažné alebo vecné. V prípade vecných pôžičiek bolo možné ustanoviť, že sa vrátia
veci toho istého druhu a tej istej ceny ako boli požičané, alebo že sa vráti to isté
množstvo vecí rovnakého druhu.
Spomedzi rôznych druhov nájomnej zmluvy bol najdôležitejší nájom
pozemkov. Osobitne významným nájmom nehnuteľností bol nájom poddanský, čiže
urbársky a nájom meštiansky. Okrem týchto nájmov stredoveké právo poznalo tiež
nájom dobytka, či neskôr nájom bytu, práv a práce. Z nájmu práce sa neskôr
v stredovekom práve vyvinula pod vplyvom rímskeho práva pracovná zmluva.
V prípade, že predmetom zmluvy o nájme hnuteľnej veci bola neplodonosná vec, sa
nájom takejto veci označoval ako árenda.
3. zmluvy slúžiace uplatneniu hodnoty:
Záložnú zmluvu považovali v stredoveku za nebezpečnú pre štát. Nakoľko išlo
o úverovú zmluvu a úvery boli považované za škodlivé, bola aj táto zmluva
považovaná za škodlivú. Ranofeudálne právo rozoznávalo tri formy záložnej zmluvy
- vadimoniálny záloh, ktorým vznikala pôžička len pri súčasnom odovzdaní zálohu
a v prípade nesplnenia dlhu sa jeho predmet stával vlastníctvom veriteľa;
- zaisťovací (ručný) záloh, ktorý svojou existenciou zaisťoval pohľadávku, pri
nesplnení zaistenej pohľadávky sa však predmet zálohu nestával vlastníctvom
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veriteľa, ktorý len získal právo na jeho predaj a z výnosu za predaj mal uspokojiť
svoju pohľadávku, pričom prebytok bol povinný vrátiť;
- úžitkový (antichretický) záloh, ktorý umožňoval veriteľovi užívať založenú vec,
spravidla nehnuteľnosť. V 18. storočí bolo úžitkové záložné právo nahradené
hypotékou, ktorá mala byť vždy v prípade nehnuteľností evidovaná v pozemkovej
knihe, resp. v jej predchodcoch.
Záložná zmluva musela byť vždy písomná, jej obsah si zmluvné strany mohli
sami dohodnúť podľa vlastného uváženia, pričom nesmeli do nej zahrnúť podmienky,
ktoré by znemožňovali alebo podstatne sťažovali jej vykonanie.
4. zmluvy vzťahujúce sa na plnenie konania alebo jeho výsledku:
Zmluva o dielo bola veľmi starým zmluvným typom. Neskorším vývojom došlo
k rozdeleniu tohto zmluvného typu na dva druhy: zmluvu o spracovaní hnuteľnej veci
a dopravnú zmluvu. Jasné právne pravidlá upravujúce zmluvu o dielo však vo
feudálnom práve stanovené neboli. V 19. storočí vznikol z tejto zmluvy osobitný
zmluvný typ - pracovná zmluva.
Zmluva o úschove bola spočiatku priateľskou dohodou o úschove hnuteľnej
veci, preto bola bezodplatná. Aj neskorším vývojom sa udržal bezodplatný charakter
tejto zmluvy, nakoľko v prípade dojednanej odmeny sa považovala za zmluvu o dielo.
Sekvestor bol právny úkon spočívajúci v odňatí správy majetku jednému
právnemu subjektu zo zákonného dôvodu a odovzdaní tejto správy inému právnemu
subjektu s povinnosťou účtovať a s nárokom na odmenu. Mohol vznikať aj zmluvou
strán. Sekvestor vznikal z týchto dôvodov:
- ak osoba spravujúca cirkevný majetok ho nechala spustnúť;
- ak niekto márnotratne nakladal s aviticitným majetkom alebo ak neplnoletá osoba
bola márnotratná;
-

ak bol niekto obžalovaný z feudálnej nevery, bol jeho majetok postavený pod

sekvestor až do právoplatnosti rozhodnutia;
- ak išlo o donútenie plnomocníka k účtovaniu;
- ak nebolo možné zaopatriť inú vhodnú kauciu v procesnej veci;
- ak niekto upadol do konkurzu.
Príkazná zmluva bola v stredovekom právnom poriadku známa minimálne od
16. storočia, kedy ju upravili prvé právne normy. Pojmovo sa kryla so zmluvou
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o plnomocenstve. Takáto zmluva bola vždy konsenzuálna. Príkazná zmluva bola
platne zriadená len vtedy, ak bola písomná a opatrená vierohodnou pečaťou. Drobné
plné moci bolo možné dať aj ústne. Plná moc zanikla uplynutím času, na ktorý bola
zriadená, splnením úlohy, smrťou alebo odvolaním pod vierohodnou pečaťou.
Odvolanie bolo možné z dôvodu straty dôvery.
Obstaranie veci bez príkazu sa stávalo spôsobom, ako sa niekto zamiešal do
cudzej veci bez toho, aby k tomu dostal príkaz alebo poverenie a osoba v prospech
ktorej bolo konané, jeho konanie dodatočne schválila. V takomto prípade vznikala
zmluva podobná plnej moci. V opačnom prípade bolo takéto konanie deliktom
a konajúca osoba bola povinná náhradou škody. Za delikt sa obstaranie veci bez
príkazu nepovažovalo, ak niekto konal za iného za účelom odstránenia hroziacej
škody alebo ujmy, ak mu to nebolo výslovne zakázané, ako aj vtedy, ak niekto splnil
za iného povinnosť, ktorá už mala byť splnená.
5.3.4. Obchodné vzťahy
5.3.4.1. Právna úprava obchodných vzťahov vo feudálnych štátoch západnej Európy

V období feudalizmu nebola vypracovaná jednotná definícia obchodného
vzťahu. Obchodný vzťah bol najčastejšie definovaný ako taký, ktorý sa týka
obchodných obyčají. Kráľovské zákonodarstvo takmer počas celého obdobia
feudalizmu obchodné vzťahy neupravovalo. Mestské a v rámci nich cechové štatúty
boli súčasťou kráľovského zákonodarstva len vtedy, ak mali formu privilegiálnych
listín. Obchodná obyčaj bola v každej krajine iná, postupne však prevládlo v tomto
právnom odvetví francúzske obyčajové právo. Vzorovou obyčajou sa stala parížska
obyčaj.
Rímske právo bolo prameňom úpravy obchodných vzťahov v tých krajinách,
ktoré ho recipovali. Aj napriek recepcií rímskeho práva, v oblasti obchodného práva
sa rímske právo používalo len ako doplnok v prípade, ak parížska obyčaj niektorý
inštitút neupravovala. Rímske právo najväčšmi vplývalo na právnu úpravu
obchodných záväzkov. Obyčajové právo totiž neupravovalo jednotlivé typy zmlúv,
preto čo sa týka právneho zakotvenia zmluvného systému všade v Európe
prevažovala rímskoprávna úprava.
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Podobne obyčajové právo ustúpilo pri úprave konsenzuálneho kontraktu
cirkevnému právu. Keďže tento typ zmluvy ranofeudálne právo nepoznalo, bolo
potrebné recipovať vyvinutejšiu úpravu. V obchodnom práve sa nemohli uplatniť
inštitúty zabezpečenia záväzkov. V právnej úprave obchodných vzťahov bola preto
prevzatá zásada cirkevného práva, podľa ktorej zmluva môže byť platná len vtedy, ak
je prospešná pre obe zmluvné strany. Týmto boli vylúčené tzv. „úžernícke“ zmluvy,
ktoré mohli byť s využitím spomenutej zásady vyhlásené súdmi za neplatné.
Feudálne právo si vytvorilo pri úprave obchodných vzťahov celý rad
špeciálnych inštitútov, ktoré inde nemohli byť použité. Pri dokazovaní v obchodných
sporoch pred súdmi nemohli sudcovia využiť ordálie, ani tortúru. Preto bolo potrebné
upraviť inštitút prísahy tak, aby vyhovoval potrebám obchodného konania. Ak teda
bolo potrebné v súdnom konaní použiť iracionálny dôkaz, sudcovia nariadili vykonať
prísahu so štyrmi spoluprísažníkmi, ktorí museli byť príbuznými osoby zaťaženej
dôkazným bremenom. Ak sa v súdnom konaní preukázalo, že zvolení prísažníci
nemohli prisahať, lebo boli zlej povesti alebo sa proti nim inde viedlo súdne konanie,
mohla si povinná strana spomedzi členov vlastnej rodiny zadovážiť iných štyroch
spoluprísažníkov. Keď takéto štyri osoby nebola schopná zaobstarať, mohli s ňou
prisahať akíkoľvek štyria právne spôsobilí muži. Prísaha sa nepovažovala za
zloženú, ak si procesná strana nenašla dostatočný počet spoluprísažníkov, čo malo
za následok stratu sporu.
Iným významným inštitútom feudálneho práva bola od 13. storočia zmenka.
Spočiatku boli zmenky verejnými listinami – dlžnými úpismi vystavenými na súde.
Takúto listinu po spísaní rozdelili na dve časti, z ktorých jednu si ponechával veriteľ
a druhá zostávala na súde, kde bola uložená až do splnenia dlhu. Časť zmenky,
ktorá bola v rukách veriteľa, bola obchodovateľným cenným papierom znejúcim na
doručiteľa. V samotnej listine boli citované osobitné právne formuly, ktoré slúžili na
zabezpečenie právnej istoty.
Azda najdôležitejším inštitútom právnej úpravy obchodných vzťahov bolo
poistenie. Poistenie vzniklo v severotalianských mestských štátoch, kde slúžilo
potrebám námorného obchodu. Poistnej činnosti sa tu venovali spoločnosti, ktoré
nemali špeciálnu právnu formu ani názov. V 15. storočí bolo poisťovacie právo po
prvýkrát spísané vo Francúzsku v zbierke s názvom „Námorná koruhva“. Zákon
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definoval poistnú zmluvu ako taký právny vzťah, v dôsledku ktorého poistiteľ sľuboval
poistencovi, že v prípade vzniku škody na prepravovanom tovare – ak škoda vznikne
počas prepravy, predovšetkým na lodi – mu škodu uhradí v rozsahu určenom
zmluvou. Poistiť bolo možné tovar, loď a jej posádku. Najväčší rozsah bol v zákone
venovaný dokazovaniu poistných udalostí a oprávneniam kapitána lode, ktoré mal
počas prepravy tovaru v záujme úspechu podujatia.
Najvýznamnejšou feudálnou právnou úpravou obchodných vzťahov boli
Pravidlá z Oléronu vydané roku 1339. Bola to

kodifikácia námorného práva

západofrancúzskeho ostrova Oléron, ktorej ustanovenia si našli cestu do najstarších
obchodnoprávnych zákonov a mnohé z nich dodnes tvoria súčasť moderného
námorného práva.
5.4. Inštitúty verejného práva
5.4.1. Verejné právo v období raného feudalizmu

Vo všetkých ranofeudálnych krajinách sa vyvinuli pod rôznymi názvami ako
najvyšší dvorský súd tzv. osobné prítomnosti panovníka. V týchto súdoch kráľ
osobne súdil len veľmi zriedkavo. Najčastejšie ho tu zastupoval palácový gróf.
Pomerne rýchlo vznikla v ranofeudálnych krajinách prax, podľa ktorej panovník ako
najvyšší senior súdil najvyšších vazalov (predtým členov svojej družiny) za
spoluúčasti osôb rovnakého právneho postavenia. Takéto súdy nad vazalskými
kniežatami sa v prípade porušenia vazalskej vernosti konali na snemoch za účasti
ostatných priamych vazalov koruny (takýto snem sa nazýval „rozšírená kráľovská
rada“). Cirkev získala právo súdiť už v období ranného feudalizmu. Spočiatku išlo
o trestné prípady v sakrálnych veciach alebo výkon súdnictva nad duchovnými,
neskôr však cirkev mohla súdiť aj svetské osoby. Organizačná štruktúra miestnych
súdov bola v ranofeudálnych krajinách prispôsobená organizačnej štruktúre miestnej
civilnej a vojenskej správy.
Feudálny súdny proces bol považovaný za taký spor, kde na jednej strane
vystupoval poškodený (alebo jeho národ, či kmeň) a na strane druhej škodca.
Priebeh súdneho procesu bol veľmi dlho charakteristický prítomnosťou pozostatkov
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kmeňových obyčají. Súdne konanie v období ranného feudalizmu bolo výrazne
formalizované. Konanie sa začínalo vždy na návrh žalobcu, ktorý celým sporom
disponoval – uplatňovala sa tu tzv. obžalovacia zásada. Súd sa zišiel na vhodnom
mieste a vo vhodnom čase (najčastejšie na mieste používanom na výkon
náboženských obradov na voľnom priestranstve). Procesné úkony sa vykonávali
v období od východu do západu slnka. Azda najdôležitejším procesným úkonom bolo
predvolanie. Podľa ustanovení Lex Salica bola osoba, ktorá sa napriek predvolaniu
nedostavila na pojednávanie, trestaná pokutou, okrem prípadu, že sa tak stalo
v stave núdze.
Škodca sa mohol s poškodeným finančne vyrovnať už pred začatím prvého
pojednávania. Ak sa tak nestalo, pojednávanie začínalo pokusom o zmier medzi
oboma stranami. Dialo sa tak na pokyn sudcu, ktorý vyzval škodcu, aby uznal
spôsobenú škodu. Ak škodca zapieral, sudca vydal rozsudok o dokazovaní, v ktorom
rozhodol o formálnych náležitostiach, ktoré mali spĺňať prípustné dôkazy. Po
vykonaní dokazovania sudca zhrnul výsledky dokazovania. Dôkazné prostriedky
upravovalo obyčajové právo.
Veľmi starobylým dôkazným prostriedkom bola prísaha. Tento dôkaz nebol
zameraný na dokázanie veci, slúžil na preukázanie dôveryhodnosti účastníka
konania. Každé súdne konanie bolo totiž útokom na česť obžalovaného. Obžalovaný
teda mal mať možnosť „očistiť sa očistnou prísahou“. Sudca uložil povinnosť zložiť
očistnú prísahu v konaní tomu účastníkovi konania, ktorého slovu viac veril (mohol to
byť aj žalobca). Počet požadovaných spoluprísažníkov ako aj ich spoločenské
postavenie

záviselo

od

spoločenského

postavenia

prisahajúceho.

Zväčša

maximálnym počtom bolo 12 spoluprísažníkov, sú však známe aj prípady ich
väčšieho počtu.
Prísaha slúžila v najstaršom období na preukázanie povinnosti, pričom to
mohla byť nielen povinnosť súvisiaca s trestným konaním, ale aj súkromnoprávny
záväzok. Poznáme viacero druhov prísah. Osobitným typom prísahy bola tzv.
„židovská prísaha“, ktorá umožňovala židovskému obyvateľstvu skladať prísahu
a tým sa zaväzovať podľa vlastných náboženských zásad. Židom bolo umožnené
skladať prísahu na Starý zákon alebo na niektorú osobu, ktorá sa v ňom spomínala.
Kresťania mohli prisahať s využitím určitých magických prostriedkov (relikvie,
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meno Božieho syna, mená svätých), ktoré mali sprostredkovať kontakt prísažníka
s božou vrchnosťou. V prípade porušenia takto zloženej prísahy sa predpokladal boží
trest na krivo prisahajúcu osobu. Očistný charakter prísahy mohol odporca
v trestnom konaní prelomiť jedine tak, že prisahajúceho alebo osobu ním
splnomocnenú vyzval na súboj.
Súdny súboj bol jednou z foriem ordálov (božích súdov). V období ranného
feudalizmu platil predpoklad, že nadprirodzené sily pomôžu v súboji zvíťaziť tomu,
kto má pravdu. Ostatné typy ordálov (napr. skúška studenou, teplou vodou, žeravým
železom a pod.) sa používali iba subsidiárne. Až do 13. storočia boli božie súdy
podporované cirkvou a konali sa za prítomnosti duchovných.
Právo sudca „nachádzal“ za prítomnosti prísediacich a zúčastnenej verejnosti.
O rozhodnutí sa konala diskusia a po vyjadreniach prísediacich ho schválili prítomní
slobodní obyvatelia. Sudca následne „nájdené právo“ vyhlásil. Rozsudok musel byť
vykonaný počas dňa.
Už v období ranného feudalizmu vznikol nový typ súdneho konania –
inkvizičné konanie, ktoré v období rozvinutého feudalizmu v Európe takmer všade
nahradilo starý typ procesu. V inkvizičnom konaní mohol sudca účinnejšie viesť
pojednávanie, vo väčšom rozsahu sa tu uplatňovalo vecné dokazovanie. Inkvizičné
konanie spočiatku využívalo aj boží súd a očistnú prísahu. Hlavnými dôkaznými
prostriedkami sa stali listinné dôkazy a svedecké výpovede. Inkvizičné konanie sa
začínalo z úradnej moci. Oprávnenie začínať takéto súdne procesy mal výlučne len
panovník, ktorý však osobitným privilégiom často prenášal túto výsadu aj na
najvyšších cirkevných a svetských predstaviteľov krajiny. Sudca pred začatím
inkvizičného konania v období ranného feudalizmu vypočul výpovede dôveryhodných
slobodných obyvateľov. Osoby, ktoré boli nimi označené ako vinné, sa mohli vyviniť
len božím súdom alebo očistnou prísahou.
Proti rozsudku bolo možné podať sťažnosť na najvyšší kráľovský súd. Tento
inštitút nebol totožný s neskorším odvolaním, ktoré vzniklo až v 13. storočí z práva
kráľovského súdu rozhodnúť o ktorejkoľvek spornej veci v krajine. Výkon rozsudku
bol už v období ranného feudalizmu štátnou záležitosťou. Účastník konania, ktorý na
pojednávaní uspel, mohol za spoluúčasti kráľovského alebo grófskeho úradníka
obsadiť majetky povinnej osoby dovtedy, kým tá nesplní svoju povinnosť uloženú
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v rozsudku.
Osobitné postavenie v súdnictve mali poslovia. Franskí missi dominici
(poslovia) plnili v lokálnom súdnictve ríše významnú úlohu kontrolného orgánu,
pričom súdnictvo priamo nevykonávali.
V ranofeudálnom trestnom práve krajín západnej Európy boli značné rozdiely
podľa toho, či na toto právne odvetvie vplývali len kmeňové právne poriadky, alebo aj
cudzie systémy práva (rímske, cirkevné alebo islamské právo). Rozdiely spočívali v
obsahu

inštitútu

zavinenia

(vo

vymedzení

úmyselného

a nedbanlivostného

zavinenia); ďalej pri formulácií inštitútu nutnej obrany a príčinnej súvislosti medzi
trestným činom a následkom (v tomto prípade sa v niektorých štátoch už stretávame
so skúmaním donútenia vplývajúceho na slobodnú vôľu konajúceho).
Vo vzťahu k osobám nepatriacim k rodu sa v období ranného feudalizmu
veľmi často uplatňovala pomsta (niekedy aj krvná pomsta). Po vybudovaní štátnej
moci sa však stalo jednou zo základných úloh štátu zabrániť jej uplatňovaniu. Už
najstaršie kmeňové Pravdy sa snažili nahradiť krvnú pomstu zavedením náhrady
škody (kompozície). Náhradu škody spočiatku tvorili naturálie (domáce zvieratá,
poľnohospodárske plodiny), neskôr peniaze.
Akceptovanie

a zaplatenie

náhrady

škody

bolo

záležitosťou

dohody

poškodeného a kmeňa, z ktorého pochádzal škodca. Preto sa takáto náhrada škody
označovala ako pokonávka (v jazyku Germánov wergeld). Najviac ustanovení
kmeňových Právd sa v trestnom práve týkalo práve pokonávky, ktorú využívali
v prípade škody spôsobenej na majetku (krádež) ako aj v prípade násilných trestných
činov proti životu a ľudskej dôstojnosti. Najvyššia pokonávka sa platila za zabitie
človeka. Jej suma závisela od toho, aké bolo spoločenské postavenie páchateľa
a poškodeného. Pokonávka za zabitie vysokého kráľovského úradníka bola
niekoľkonásobkom wergeldu za zabitia slobodnej osoby, mnohonásobne prevyšovala
sumu za zabitie sluhu.
Páchateľ, ktorý nebol schopný zaplatiť pokonávku, mohol po vykonaní určitých
obradov preniesť túto povinnosť na svoj kmeň. Lex Salica požadoval, aby škodca
stojac na prahu svojho domu vhodil dovnútra ponad svoje plece hrudu zeme smerom
k ostatným členom kmeňa zhromaždeným vnútri. Páchateľ potom mohol preskočiť
prah svojho domu, čím prestával byť členom svojho kmeňa. Kmeň, ktorý nemohol
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alebo nechcel zaplatiť pokonávku, páchateľa mohol vylúčiť zo spoločnosti a ten sa
stával tzv. „voľným ako vták“, t. j. každý ho mohol zatknúť a potrestať. Súčasťou
pokonávky bol aj tzv. mierový peniaz (fredus), ktorý predstavoval náhradu súdnych
výdavkov a platil sa súdu.
Okrem trestných činov, po ktorých spáchaní sa bolo možné pokonať, boli aj
také, za ktoré bolo možné uložiť len trest smrti, napr. zrada, feudálna nevera,
niektoré trestné činy proti náboženstvu. V takýchto prípadoch páchateľa odsúdili na
trest smrti, ktorý sa vykonal spôsobom zodpovedajúcim závažnosti previnenia.
Trestný čin bol vždy chápaný ako porušenie mieru v spoločnosti. Preto aj
spoločnosť bola povinná vykonať opatrenia na odstránenie ujmy (medzi takéto
opatrenia patrila jej spoluúčasť pri vyšetrovaní). Ranofeudálne Pravdy prísne trestali
akékoľvek porušenie mieru. Veľmi často takéto konanie kvalifikovali ako neveru
a trestali ho smrťou. Ak spáchal trestný čin neslobodný človek, bol najčastejšie
trestaný trestom na tele (palicovanie, okyptenie a pod.).
Účelom trestu bola obnova pôvodného stavu, odstránenie škody alebo ujmy.
Závažnosť trestu sa posudzovala podľa následkov činu. Už najstaršie právne
poriadky poznali inštitút úmyselného zavinenia ako aj nutnú obranu. Tieto
trestnoprávne inštitúty prenikli do kmeňových Právd pravdepodobne pod vplyvom
cirkevného a rímskeho (niekde byzantského) práva. Niektoré kmeňové Pravdy však
poznali aj zodpovednosť za následok, podľa ktorej bol páchateľ zodpovedný za svoje
konanie bez ohľadu na zavinenie.
Po rozpade Franskej ríše zvolal r. 895 východofranský cisár Arnulf do Trevíru
snem, ktorý rozhodol o počte trestných činov, pri trestaní ktorých bola zakázaná
krvná pomsta a prijal novú právnu úpravu posudzovania osobitne závažných deliktov
proti cirkvi – napr. násilia spáchaného v kostole, lúpeže spáchanej v kostole, únosov
mníšok. Trevírsky snem zrušil v trestnom práve zodpovednosť za následok a v celej
Východofranskej ríši rozhodol o zavedení inštitútu zodpovednosti v jej dvoch formách
– úmyselnej a nedbanlivostnej. Snem rozhodol, že ani svetská ani cirkevná osoba
nebude platiť wergeld dovtedy, kým sa na súde nepreukáže jej úmysel alebo
nedbanlivosť. Bolo zakázané ukladať trest, ak ku škode došlo v dôsledku neodvratnej
skutočnosti. Trevírsky snem zakázal trestať osoby, ktoré spôsobili škodu náhodou.
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5.4.2. Verejné právo v období rozvinutého feudalizmu

V období rozvinutého feudalizmu sa súdna organizácia krajín západnej Európy
diferencovala niekoľko stupňov. Vyššie súdy rozhodovali v prípadoch, ktoré im boli
predložené nižšími súdmi na základe žiadosti o opravný prostriedok. V 13. storočí bol
rímskoprávny inštitút odvolania (apelácie) zavedený v konaní kráľovských tabúľ
západnej Európy aj pre preskúmavanie rozhodnutí zemepanských súdov kráľových
priamych vazalov. Súčasne bol vo Francúzsku a Anglicku organizačne dobudovaný
ústredný súd kráľovskej rady. Obdobné reformy súdnictva boli zavedené v 13. storočí
v Čechách (Přemysl Otakar II.) a v 14. storočí v Poľsku (Kazimír III.). V Rusku po
porážke tatárskej nadvlády vykonal v súdnictve centralizačné reformy Ivan III.
Začiatkom 13. storočia vznikol na francúzskom kráľovskom dvore stály
kráľovský vrchný súd, v ktorom panovník za prítomnosti 12 najvýznamnejších
šľachticov (pairov) súdil prípady svojich vazalov. Organizačná štruktúra súdu bola
stabilizovaná ustanovením, že z 12 pairov 6 muselo patriť k svetskej a 6 k duchovnej
šľachte. V každodenných prípadoch súd poveroval vynesením rozsudku svojich
nižších odborných úradníkov (legistov, magistrov), ktorí mali právnické vzdelanie
a svoje odborné schopnosti využívali v kráľovských službách. V polovici 13. storočia
sa ich zasadania začali označovať ako Parlament (z francúzskeho „parler“ =
prejednať, dohodnúť sa). Rozsudky súdu boli od r. 1254 spisované. Francúzsky
Parlament zasadal štyrikrát ročne v mieste kráľovského sídla (v Paríži) bez ohľadu
na to, či tam v čase zasadania bol panovník osobne prítomný. Súd mal vlastných
stálych zamestnancov. Súd Pairov sa neskôr stal súčasťou Parlamentu. Ustálila sa
prax, že na zasadnutí Parlamentu sa mohol, ale nemusel zúčastniť kráľ. Miestne
súdnictvo bolo uskutočňované za spolupôsobenia kráľovského úradníka – prevôta.
Centralizácia súdnictva vo Francúzsku bola jedným z prvých znakov
nastupujúceho absolutizmu. Kráľovské súdy založené na báze odbornosti sa
postupom času zaoberali aj súdením takých prípadov, ktoré patrili do kompetencie
zemepanských a iných súdov. Výsledkom právnej praxe legistov bolo najprv
vymedzenie právnych zásad súdneho konania. Jednou z prvých bola zásada
prejednávania kráľovských vecí, ktorá vysvetľovala dôvody, pre ktoré patrili
najvážnejšie porušenia práva pred kráľovský súd. Zavedenie opravného konania si
118

vyžadovalo v konaní prítomnosť odborníkov. Činnosť legistov v opravnom konaní
viedla k zavedeniu právnych podmienok prípustnosti odvolania, na čo slúžila vo
Francúzsku tzv. zásada prevencie. Podľa nej ak kráľovský súd prijal na rozhodovanie
niektorý prípad, nebolo možné odňať mu ho pre nedostatok príslušnosti.
Na anglickom kráľovskom dvore bolo osobné súdnictvo kráľa veľmi zavčasu
(už v 12. storočí) nahradené súdnictvom kráľovskej kancelárie. V jej rámci tu v 13.
storočí vznikli 2 najvyššie súdy, v 14. storočí sa ich počet ustálil na tri. Súd siene
šachovej dosky sa zaoberal len finančnými spormi (dane, regály, iné kráľovské
príjmy). Súd verejných občianskych vecí konal v prípadoch civilných sporov, ktoré sa
netýkali kráľovských záujmov. Súd kráľovskej stolice (kráľovská tabuľa) riešil len
trestné veci. Bol to súd kráľovskej prítomnosti, teda vždy zasadal na kráľovskom
dvore. Neskôr mal právo rozhodovať v opravnom konaní aj občianske spory (aj tie,
ktoré v prvom stupni prejednával Súd verejných občianskych vecí). Súd kráľovskej
stolice vždy súdil prípady porušenia práva kráľovskými úradníkmi. Právna prax súdu
verejných občianskych vecí a súdu kráľovskej stolice viedla ku vzniku systému tzv.
všeobecného práva (common law).
Nižšie anglické súdy rozhodovali v 12. – 13. storočí veci všeobecného práva
na základe spísaných príkazov vydaných kráľovskými súdmi – writov. Writom bolo
prikázané sudcovi, aby rozhodol vec podľa skoršieho rozsudku vyššieho súdu.
Anglické miestne súdnictvo bolo kontrolované sťahujúcimi sa sudcami, ktorých
vysielal kráľovský dvor podľa vzoru dosť podobného franským poslom. Na rozdiel od
nich však takýto sudca mohol vec priamo na mieste odňať miestnemu sudcovi
a rozhodnúť. Súd zasadal za prítomnosti dôveryhodných obyvateľov danej oblasti,
ktorí boli ustanovení za prísediacich (členov poroty).
Porota pôvodne nebola súdom, ani orgánom podávajúcim obžalobu.
V najstarších časoch to bolo zhromaždenie slobodných obyvateľov grófstva, ktorých
kráľovský

úradník

vypočúval,

aby

prejavili

„verejné

povedomie“

o určitých

skutočnostiach alebo pomohli súdu nájsť kráľovské právo. Súdna reforma Henricha
II. umožnila široké využívanie porôt v civilných ako aj v trestných veciach.
Podľa zákona z roku 1166 vznikla tzv. veľká porota, ktorá slúžila na vznesenie
obžaloby proti verejným zločincom. Ak obvinený nemohol svoju nevinu dokázať inak,
mohol využiť boží súd, aj napriek jeho pozitívnemu výsledku ho však mohli z daného
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územia vypovedať. Keď roku 1215 došlo k zákazu božích súdov, anglická právna
prax položila veľkej porote aj otázku týkajúcu sa viny obvineného.
Počas 13. storočia vznikla tzv. malá porota, ktorá mala rozhodovať o vine. Kto
bol členom veľkej poroty, nemohol byť zvolený za člena malej poroty. Členovia veľkej
poroty neboli v postavení svedkov, lebo nevyjadrovali vlastné poznatky, ale verejné
podozrenie. Od 14. storočia porota už mohla rozhodovať len o skutkových otázkach
a jej rozhodnutie muselo byť prijaté jednomyseľne. Pred porotou bola zakázaná
tortúra, obžalovaný mohol využiť služby obhajcu, obžaloba musela byť vždy
doručená.
Uzavretosť systému všeobecného práva si v 15. storočí v Anglicku vynútila
vytvorenie osobitného systému precedentálneho práva – právo spravodlivosti
(equity). V systéme práva spravodlivosti najvyšším súdom nebol kráľovský súd, ale
súd lorda kancelára. Kancelár bol strážcom veľkej kráľovskej pečate, mohol vydávať
úradné listiny a z tejto mocenskej pozície mohol prijímať aj sťažnosti. Za účelom
vybavenia sťažnosti lord kancelár nepredvolával svojím writom žalobcu a žalovaného
pred kráľovský súd, ale pred svoj vlastný súdny orgán. Konanie pred kancelárskym
súdom bolo organizované podľa cirkevných zásad, lebo kancelár bol považovaný za
„strážcu kráľovského svedomia“ a pravdu mohol vypátrať bez použitia tradičných
procesných metód (bez porôt). Časom sa obe formy súdnych systémov (všeobecné
právo a právo spravodlivosti) stali silne konkurujúcimi právnymi systémami, otvorený
konflikt medzi oboma viedol v Anglicku v 17. storočí k revolučným udalostiam.
Upevnenie feudálneho právneho poriadku viedlo v krajinách západnej Európy
k

rozšíreniu

spolupráce

medzi

cirkvou

a panovníkmi.

Cirkev

ako

jediná

zorganizovaná mocnosť obdobia feudálnej anarchie bola prvou silou, ktorá sa snažila
bojovať proti súkromnej pomste. Za týmto účelom vznikol inštitút tzv. „božieho mieru“,
ktorý mal dve formy
- Treuga Dei znamenal zákaz súkromnej pomsty v určitých obdobiach roka (napr.
počas sviatkov) alebo na určitých územiach či objektoch (napr. v kostoloch, na
cintorínoch);
- Pax Dei ochraňoval určitý okruh osôb (napr. kňazov alebo obchodníkov).
Proti osobám, ktoré porušili niektorú z foriem božieho mieru, uplatňovala
cirkev cirkevné ako aj svetské tresty. Inštitút „božieho mieru“ vznikol vo Francúzsku,
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bol však veľmi rýchlo prevzatý aj inými právnymi poriadkami. Božie miery veľmi
prísne trestali najzávažnejšie trestné činy – vraždu, zbojstvo a lúpež.
Roku 1495 bol v Rímskonemeckej ríši vyhlásený večný mier, ktorý zakázal
všetky formy súkromnej pomsty a rozhodol o tom, že všetky sporné veci sa budú
riešiť na súdoch. Trestné právo sa stalo verejným právom, odvtedy všetky trestné
činy boli stíhané verejnou mocou s využitím inkvizičného konania. Trestom za ich
spáchanie už nebola pokonávka, ale telesný trest.
Zbierky obyčají z 13. storočia rozlišovali celý rad konaní, o ktorých mal právo
rozhodovať panovník. Spomedzi týchto zbierok je z hľadiska vývoja trestného práva
najvýznamnejšou kniha Philippa Beaumanoira „Obyčaje z Beauvaises“. Vo svojom
úvode bolo dielo venované procesnému právu (súdnej organizácií, právnemu
postaveniu sudcu, fázam konania), v ďalšom texte sa však autor venoval
podrobnému výpočtu najzávažnejších trestných činov, ktoré patrili do kompetencie
kráľovského súdu. Spomedzi nich je potrebné upozorniť na tri typy zabitia človeka.
Vraždou autor nazýval také konanie, ktoré bolo vopred pripravované (úmyselné).
Z toho vyplýva, že aj navádzanie na vraždu bolo trestané rovnako ako čin samotný –
smrťou. „Zrada“ bola definovaná tak, že zodpovedala dnešnej definícií konania „s
podlým úmyslom.“ Do tejto skupiny konaní patrilo aj vykonanie činu prostredníctvom
inej osoby, ako aj konanie, ktorým bola iná osoba postihnutá tak silne, že sa stala
invalidnou. Zabitím Beaumanoir rozumel také konanie, na základe ktorého niekto
„zabil iného človeka v hádke“. Medzi trestné činy trestané najprísnejším trestom
patrilo aj zneuctenie žien. Smrťou obesením spojenou s konfiškáciou všetkého
majetku páchateľa trestali podpaľačstvo. Podobne boli trestaní zlodej. Trestom
osoby, ktorá „nebola pevná vo svojej viere“, ako aj toho, kto sa dopustil sodomie,
bolo upálenie a konfiškácia majetku. Obesením a konfiškáciou majetku trestali
falšovateľov peňazí
V 14. storočí boli po prvýkrát trestnoprávne vymedzené okolností vylučujúcich
protiprávnosť. Takými boli: krvná pomsta, fyzický alebo psychický nátlak, spáchanie
trestného činu na príkaz, násilie spáchané na zbojníkovi (najčastejšie poddanom).
Vznikol pojem tzv. „kriminálneho trestu“, ktorým bol chápaný veľmi prísny trest
namierený voči osobe páchateľa (najčastejšie trest smrti alebo telesný trest). Pri
trestaní sa uplatňovala spoločenská diskriminácia pri výmere trestu a spôsobe jeho
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vykonania. Miernejšie boli trestaní klerici a rytieri, prísnejšie laici a poddaní. Účelom
trestu

sa stala represia, odstrašenie. Druhy trestov boli rôzne podľa druhu

spáchaného trestného činu, niekedy sa uplatňovala zásada odvety (tallio) – napr.
trest odťatia ruky lúpežníka. Tresty smrti sa ukladali v rôznych formách: mužov
trestali podľa ich spoločenského postavenia alebo podľa druhu trestného činu sťatím,
obesením, štvrtením alebo lámaním v kolese. Ženám bol ukladaný trest smrti
utopením v rieke a pochovaním zaživa. Telesné a okypťujúce tresty boli používané
ako hlavné i ako vedľajšie. Patrilo sem odťatie končatín, vypálenie znamenia a bitie.
V mestách veľmi často používali trest vyhnanstva a trest odňatia slobody. Tento trest
však nebol v období feudalizmu považovaný za trest na slobode, ale za trest telesný,
keďže vo väzení odsúdenec často neľudsky trpel. Veľmi časté bolo používanie
trestov na cti – vystavenie na pranier, ostrihanie. V oblasti germánskeho práva bol
používaný trest ríšskej kliatby (Acht), ktorý pôvodne znamenal právnu smrť
odsúdenej osoby, neskôr sa však bolo možné vykúpiť. Cirkev stíhala páchateľov
trestných činov cirkevnými trestami (exkomunikácia).
Trestnoprávna zodpovednosť bola prispôsobená výške škody spôsobenej
protiprávnym konaním, v mnohých krajinách však súdy skúmali, či páchateľ spáchal
čin úmyselne alebo z nedbanlivosti, či sa na jeho spáchanie vopred pripravoval alebo
ho

spáchal

v afekte.

V niektorých

krajinách

poznali

aj

spolupáchateľstvo

a napomáhanie.
5.4.3. Feudálny absolutizmus a zmeny vo verejnom práve

V období feudálneho absolutizmu boli v Európe trestné právo ako aj súdny
proces upravované rannými kodifikáciami práva. Tieto zákonníky často obsahovali
rovnakú alebo veľmi podobnú právnu úpravu. Dobrým príkladom takýchto obsahovo
zhodných noriem, ktoré vznikli nezávisle na sebe, sú nemecký Codex criminalis
Carolina z roku 1532 a francúzsky trestný zákonník Ľudovíta XIV. z roku 1670. Obe
normy boli zmiešanej povahy, teda obsahovali zároveň úpravu hmotného
i procesného práva.
Nemecký Codex Criminalis Carolina bol vydaný za vlády cisára Karola V. ešte
pred vznikom tzv. kniežacieho absolutizmu v Ríši, prejavil sa v ňom však výrazný
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vplyv absolutistickej trestnoprávnej vedy. Kódex bol prijatý ríšskym snemom po
siahodlhých debatách. K jeho prijatiu došlo len pod tou podmienkou, že bude
vyhlásený ako doplnkový (subsidiárny) prameň nemeckého trestného práva, teda
mal byť používaný len

vtedy, ak trestné právo jednotlivých nemeckých krajín

neobsahovalo požadovanú právnu úpravu. Napriek tomu sa však zákonník stal
v praxi jedinou normou používanou v období feudálneho absolutizmu v trestných
konaniach takmer v celej strednej Európe. Francúzsky Trestný zákonník z roku 1670
bol vzorom pre prijímanie ranných kodifikácií trestného práva v západnej Európe. Na
rozdiel od nemeckého zákonníka Karola V. bol vo Francúzsku všade povinne
aplikovaný.
Prvou fázou súdneho konania, ktoré sa rozdeľovalo na dve etapy, bolo tzv.
vyšetrovacie konanie. Od typických znakov tejto fázy konania odvodzujeme
označenie celého súdneho konania, resp. zásady, ktorou sa riadilo (vyšetrovacia –
inkvizičná zásada, odtiaľ niekedy označenie inkvizičné súdne konanie). Vo
vyšetrovacom konaní sa konali výsluchy svedkov a zabezpečovali sa iné dôkazné
prostriedky. Konanie sa začínalo z úradnej moci alebo na návrh (udanie). Dôkazy
zabezpečoval a svedkov vypočúval vyšetrovací sudca. Výsluchy svedkov boli tajné,
teda nesmel byť pri nich prítomný obžalovaný ani jeho právny zástupca. Vo väčšine
súdnych konaní vedených podľa inkvizičnej zásady sa obžalovaný ani jeho obhajca
nikdy nedozvedeli o činnosti súdu na začiatku vyšetrovacieho konania.
Po vypočutí všetkých svedkov bol predvolaný obžalovaný a sudca rozhodol
o jeho vzatí do väzby. Následne sa konal výsluch obžalovaného, počas ktorého mu
neoznámili meno osoby, ktorá jeho trestný čin oznámila, ani mená vypočutých
svedkov. Obhajca v tejto fáze konania, s výnimkou malého počtu trestných činov,
nemohol vystupovať. Zásada obhajoby vo fáze vyšetrovacieho konania bola
zavedená až v období osvietenského absolutizmu (výnimkou bolo konanie pred
veľkou porotou v Anglicku, kde bola obhajoba vždy povinná). Po vykonaní
prípadných konfrontácií (nikdy nie osobných, vždy sa konfrontovali názory
obžalovaného so svedeckými výpoveďami zachytenými už predtým v zápisniciach)
postúpil súd celý spisový materiál štátnemu zástupcovi, ktorý vypracoval písomné
vyjadrenie o tom, či vec pokladá za spôsobilú na postúpenie do druhej fázy konania.
Vyšetrovací sudca po obdržaní listiny buď vec došetril, alebo začal druhú fázu
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súdneho konania – tzv. konanie o rozsudku.
Súdne pojednávanie v tejto fáze konania sa konalo neverejne. Súd spoznával
podstatu veci iba zo zachytených zápisníc, ak to však považoval za bezpodmienečne
potrebné, mohol vypočuť aj obžalovaného. Dôkazy súd vyhodnocoval s použitím
zásady formálneho hodnotenia dôkazov. Zákon alebo priamo súdna prax stanovili,
akú majú jednotlivé dôkazy procesnú hodnotu. Existovali úplné a čiastkové dôkazy.
Úplným (absolútnym) dôkazom bola výpoveď dvoch dôveryhodných svedkov.
Dôveryhodnými svedkami neboli osoby, ktoré nemohli svedčiť na súde (tuláci,
liečiteľky a pod., teda osoby, ktoré mohli byť obvinené zo spáchania iných trestných
činov – najčastejšie z čarodejníctva). Absolútnym dôkazom bolo aj priznanie
obžalovaného pred súdom často vynútené mučením, ktoré sa uskutočnilo už v prvej
fáze konania. Čiastkovým dôkazom bolo priznanie obžalovaného, ku ktorému
nedošlo pred súdom. Absolútne dôkazy bol súd povinný vziať do úvahy.
V oboch fázach súdneho konania súdy aplikovali na vynútenie priznania
tortúru (mučenie). Tzv. predbežnú tortúru nariadil súd vo vyšetrovacom konaní vtedy,
ak mal málo dôkazov na obžalovanie osoby podozrivej zo spáchania závažného
trestného činu (za ktorý mohol byť uložený aj trest smrti). Tortúru uplatňovali súdy
podľa prísnych pravidiel. Existovalo niekoľko stupňov tortúry. Obžalovanému
v priebehu tortúry kládli sudcovia otázky, na ktoré musel odpovedať. Jeho odpovede
boli hodnotené udelením bodov.
Po skončení tortúry sa spísala zápisnica o jej priebehu. Ak sa obžalovaný
priznal, sudca mohol vyniesť rozsudok (najčastejšie hrdelný). Pred výkonom
rozsudku však mohol nariadiť ďalší výsluch odsúdeného na mučidlách, v ktorom súd
pátral po prípadných spoluvinníkoch odsúdenca.
Prax

francúzskeho

absolutizmu

viedla

k vytvoreniu

Kasačného

súdu,

najvyššieho súdu oprávneného rozhodovať sťažnosti na činnosť riadnych súdov. Ak
bola sťažnosť oprávnená, Kasačný súd vadný rozsudok zrušil a vrátil vec riadnemu
súdu na opätovné rozhodnutie. Ak sťažnosť nemala opodstatnenie, súd napadnutý
rozsudok potvrdil. Kasačný súd nikdy sám vo veci nerozhodoval.
Podľa

absolutistickej

trestnoprávnej

náuky

trest

závisel

od

dvoch

predpokladov: štátneho záujmu (zákon) a súdneho rozhodnutia (individualizácia
zákona). Účelom trestu ustanoveného zákonom bolo odstrašenie. Zákony podrobne
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upravovali jednotlivé fázy trestného konania. Takáto úprava bola pod silným vplyvom
praxe cirkevných súdov. Zákony a príručky sa veľmi podrobne venovali aj
vymedzeniu skutkových podstát a trestov. Náuka o trestoch (penológia) rozoznávala
už nielen tresty ukladané zákonom, ale aj tresty, o ktorých na základe zákona
rozhodli sudcovia po zvážení všetkých okolností prípadu, čo však počas absolutizmu
často viedlo k vzniku sudcovskej svojvôle.
Tresty na živote a telesné tresty existovali v siedmich formách: 1. trest smrti so
zhabaním celého majetku; 2. trest smrti bez zhabania majetku; 3. zohavenie (napr.
odrezanie končatiny); 4. verejné bitie spojené s následným vyhnanstvom; 5.
vyhnanstvo spojené so zhabaním majetku; 6. verejné potupenie (pranier); 7. odňatie
občianskych práv. Trest smrti bol využívaný veľmi často, aj keď bol len jedným
z veľkého počtu druhov trestov. Výkon trestu smrti závisel od povahy trestného činu
a spoločenského postavenia páchateľa (napr. šľachticov mohli popraviť len sťatím,
poddaných len obesením; páchateľovi brutálneho činu bol ukladaný vždy zostrený
trest smrti spojený s väčším utrpením).
V období feudalizmu boli často určití jednotlivci považovaní z trestnoprávneho
hľadiska apriórne za „podozrivých“. Boli to ľudia, ktorí sa zaoberali „škandalóznou“
činnosťou (napr. úžerníci), ďalej tí, ktorí viedli odlišný spôsob života (opilci,
márnotratníci), alebo takí, ktorí viedli potulný život (herci, potulní kupci). Takéto osoby
boli pod drobnohľadom štátnej moci, nakoľko viedli spôsob života, ktorý ich odlišoval
od domáceho obyvateľstva, hovorili často cudzími jazykmi. Z tohto dôvodu boli
považovaní za páchateľov trestnej činnosti. Bolo vždy jednoduchšie obviniť ich
a nájsť proti nim dostatok dôveryhodných svedkov. Trestom pre takto „podozrivých“
mohol byť niektorý z vyššie spomenutých telesných trestov, trest smrti, ale dosť
často im ukladali aj trest vyhnanstva, ako miernejšiu formu potrestania. Vyhnanstvo
mohlo byť uložené v zásade každému odsúdencovi, a to v rôznych formách.
Odsúdenec mohol byť odsúdený na vyhnanstvo z celého územia krajiny, alebo iba
z určitého územia (mesta, provincie). Vyhnanstvo mohlo byť uložené spoločne
s konfiškáciou celého majetku, mohlo znieť na určitý čas, ale aj na celý život
odsúdenca.
Trestnoprávna veda v Anglicku sa v období absolutizmu zasadila o vznik
nového druhu trestu. Už kráľ Henrich VIII. sa pokúsil vyriešiť otázku žobrákov
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a tulákov zákonom z r. 1531 tak, že tí práceschopní žobráci, ktorí nezískali tzv.
„žobračenky“, boli potrestaní za potulku a žobranie trojdňovým pôstom o chlebe
a vode. Magistrát mesta Londýna r. 1555 založili prvú tzv. „nemocnicu“ pre žobrákov,
ktorú neskôr premenovali na „pracovný dom“ a r. 1575 na „polepšovňu“. Táto
inštitúcia sa stala vzorom pre neskoršie nápravné zariadenia. V polepšovniach vládla
prísna kázeň, ktorú možno porovnať s disciplínou vládnucou v neskorších väzeniach.
Základným typom trestnej činnosti v období feudálneho absolutizmu bol
trestný čin velezrady, ktorý mohol byť spáchaný na svetskej osobe (panovník) alebo
na nadprirodzenej osobe (Boh). Velezrada spáchaná na Bohu mohla mať viacero
foriem. Patrilo sem kacírstvo, odpadlíctvo, svätokrádež, cudzoložstvo, bigamia
a porušenie cirkevného zákazu úročenia dlhov. Osobitnou formou trestnej činnosti
proti Bohu bolo čarodejníctvo, ktoré upravovali osobitné zákony. Aj napriek zákonnej
úprave tohto trestného činu sa v celej Európe pri vyšetrovaní čarodejníc väčšinou
používal filozoficko – právny spis dominikánskych inkvizítorov Iacobusa Sprengera
a Henricha Institorisa „Kladivo na čarodejnice“ vydaný po prvýkrát r. 1486. Trestom
za spáchanie trestných činov proti Bohu bol vždy „očistný“ trest upálenia. Páchatelia
týchto skutkov boli vyhľadávaní v osobitnom konaní pred cirkevnými súdmi (z úradnej
moci s častým využitím tortúry). Trest smrti vykonávali svetské inštitúcie. Iné tresty
ukladané cirkevnými súdmi sa vykonávali v kostoloch vo forme zahanbujúcej alebo
telesnej.
Trestný čin velezrady voči panovníkovi zahŕňal viacero foriem politických
trestných činov. Patrilo sem ohrozenie vonkajšej alebo vnútornej suverenity krajiny,
fyzické násilie (alebo vražda) spáchané na kráľovi alebo niektorom členovi jeho
rodiny alebo pokus o jeho vykonanie, ďalej falšovanie peňazí, svojvoľné vyberanie
daní, publikovanie urážlivých pamfletov, porušenie zákazu súbojov. Vo všetkých
týchto prípadoch boli trestaní okrem páchateľa aj ostatní členovia jeho rodiny, aj keď
sa nedopustili trestného činu.
V období absolutizmu boli trestaní dospelí a svojprávni páchatelia, ale rovnako
aj osoby duševne choré a maloleté. Dochovali sa dokonca záznamy o „poprave“
zvieraťa, ktoré spôsobilo škodu na ľudskom živote alebo zdraví.

126

5.4.4. Osvietenské reformy verejného práva

Trestné právo obdobia feudálneho absolutizmu bolo celkom oprávnene
napadnuté osvietencami. Kritika osvietencov bola namierená predovšetkým voči
právnym predpisom. Absolutistické normy trestného práva totiž boli neusporiadané,
často neprehľadné, chýbalo v nich vysvetlenie základných pojmov, často neboli ani
verejne publikované. Osvietenskí autori žiadali predovšetkým kodifikovanie trestného
práva, pričom mala vzniknúť jasná a zrozumiteľná právna úprava, ktorej výklad
a neskoršie úpravy mal vykonať zákonodarca.
Jednou zo základných požiadaviek osvietencov bolo, že páchaniu trestnej
činnosti treba predchádzať, nie ju len trestať. Účelom trestu nemalo už byť
odstrašenie, ale pokus o nápravu páchateľa. Osvietenci veľmi dôrazne žiadali
zavedenie zásady legality do trestného práva, na základe ktorej nemalo byť možné
trestať činy, ktoré v čase ich spáchania neboli trestnými činmi (nullum crimen sine
lege). V praxi absolutistických trestných súdov sa často vyskytovali prípady
využívania analógie (sudca ukladal za skutok trest, ktorý zákon prikazoval uložiť za
iný, aj keď podobný trestný čin), ktoré viedli k sudcovskej svojvôli. Osvietenci žiadali
zavedenie zásady, podľa ktorej za skutok možno uložiť len taký trest, ktorý zákon
umožňuje uložiť v čase spáchania skutku (nulla poena sine lege).
Pojem trestného činu mal vymedziť len zákon. Zo zásady legality vyplýva, že
trestný zákon sa musí vzťahovať na všetkých rovnako, za spáchanie rovnakého
skutku musí byť uložený rovnaký trest. Osvietenci protestovali proti ukladaniu tzv.
„kvalifikovaných“ trestov smrti. Boli však rôzneho názoru v otázke, či vôbec je vhodné
ukladať trest smrti. Podobné spory mali čo sa týka problematiky telesných trestov.
Osvietenstvo požadovalo zrušenie trestu vyhnanstva, ktorý nespĺňal nápravný účel
trestu. Na druhej strane vítalo zavedenie trestu prikázania pobytu. Peňažný trest
podľa osvietencov mohol byť ukladaný za menšie trestné činy
- ak bola hlavným motívom spáchania trestného činu ziskuchtivosť;
- ak mal odsúdenec dostatok majetku na to, aby po jeho zaplatení neprišiel o všetko.
Hlavným trestom podľa osvietencov mal byť trest odňatia slobody, ktorý mohol
byť uložený vo výmere zodpovedajúcej závažnosti trestného činu a poskytoval
možnosť na nápravu páchateľa.
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Podľa osvietenských zásad bol v r. 1786 v Toskánskom vojvodstve vydaný
Trestný zákonník Leopolda II. Kódex bol preložený do francúzštiny a angličtiny
a v celej

Európe

mal

výborný

ohlas.

Základnými

hmotnými

a procesnými

ustanoveniami zákonníka boli: zákaz trestu smrti (zákonodarca za účel trestu
pokladal zadosťučinenie pre poškodeného, nápravu páchateľa, ochranu spoločnosti
a odstrašenie ostatných od páchania trestnej činnosti); zrušenie všetkých typov
tortúry; zrušenie feudálneho trestného činu velezrady, teda aj trestania nevinných
príbuzných páchateľa trestom zhabania majetku.
Zákonník pokladal za najzávažnejší trestný čin zneužívanie úradnej moci.
Podozrivú osobu bolo možné zatknúť na základe písomného zatykača. Podozrivého
zo spáchania trestného činu, za ktorý bolo možné uložiť len peňažný trest, nebolo
možné zatknúť.
Zákonník upravil požiadavky kladené na stav väzníc, po prvýkrát v dejinách
bol zákonom upravený spôsob výkonu trestu odňatia slobody, vrátane práv
odsúdeného. Úplnou novinkou bolo ustanovenie, podľa ktorého, ak sa neskôr
preukázalo, že osoba bola odsúdená na základe justičného omylu, patrila jej úplná
náhrada škody a za tým účelom bol založený osobitný fond. Kódex upravil
premlčanie trestných činov (závažnejších po uplynutí 10 rokov, menej závažných po
uplynutí 5 rokov od ich spáchania).
Podľa zákona bolo možné uložiť len tieto tresty: peňažný trest, telesný
a zahanbujúci trest (bitie korbáčom a buchnátovanie), zákaz pobytu v meste alebo
súdnom obvode Najvyššieho súdu, vyhnanstvo spojené s prikázaním pobytu v rámci
hraníc štátu, vyhnanstvo z územia veľkovojvodstva, vystavenie na pranier, verejné
práce (pre mužov) v trvaní od 3 rokov až doživotne, väzenie (pre ženy) v trvaní od 1
roka až doživotne.
Negatívom
a procesného

kódexu

práva.

bolo,

Zákon

že

nezrušil

neobsahoval
miestne

celú

pramene

matériu

hmotného

práva.

V prípade

nedostatočného počtu dôkazov zákon umožňoval uložiť podozrivému

trest

z podozrenia, ktorý musel byť miernejší ako trest za dokázaný trestný čin.
Významnými reformami verejného práva prijatými podľa zásad osvietenského
absolutizmu boli reformy pruského kráľa Fridricha II. Veľkého. Už roku 1764
panovník zakázal podávanie odvolaní od pruských súdov na Ríšsky komorný súd.
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V hlavnom meste Pruska vznikol nový najvyšší odvolací súd krajiny – Vrchný súd.
Všetci odborne a morálne nespôsobilí sudcovia boli prepustení.
V súdnom konaní bola zrušená tortúra vo všetkých jej formách, a to aj vtedy,
ak sa podozrivej osobe nepodarilo dokázať vinu, ktorá bola zrejmá. Podozrivého bolo
možné nútiť k výpovedi len palicovaním alebo iným spôsobením mierneho telesného
utrpenia, nie však mučením. Ak sa nepodarilo ani takto dosiahnuť priznanie, bolo
možné uložiť trest z podozrenia. Pruský právny poriadok ako jeden z prvých na svete
poznal inštitút policajného dohľadu, ktorý bol využívaný nad podozrivými osobami.
Osvietenské reformy v Rusku sa spájajú s cárom Petrom I. a cárovnou
Katarínou II. Peter I. založil v Rusku podľa západoeurópskeho vzoru prokuratúru.
Dozorovacia právomoc hlavného prokurátora sa vzťahovala dokonca aj na úradníkov
vládneho senátu, čo bol jeden z najvyšších štátnych orgánov. Podľa francúzskeho
vzoru bol v Rusku založený aj Kasačný tribunál. Katarína II. svojím nariadením z roku
1775 založila osobitné súdy pre šľachticov a ostatných slobodných obyvateľov krajiny
na úrovni ústrednej i miestnej. Za jej vlády bola dobudovaná organizačná štruktúra
prokuratúry, ktorá sa mala zhodovať s organizačnou štruktúrou súdov.
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6. KAPITOLA: VZNIK MODERNÝCH ÚSTAV
„Ten, kto kladie zákon nadovšetko,
sa ľahko stane protihráčom zákona;
ak bude dostatočne mocný, aby chránil
ústavu, môže sa dostať do pokušenia,
aby ju zrušil.“
Honoré Gabriel Riqueti, gróf de Mirabeau

6.1. Základy konštitucionalizmu a typológia ústav
Predpokladom pre demokratické revolúcie v západnej Európe v 16. – 19.
storočí boli prirodzenoprávne koncepcie osvietenských filozofov, ktoré sa spočiatku
javili ako podpora silných absolutistických vlád, neskôr však začali presadzovať
myšlienku deľby moci a podiel všetkých obyvateľov na regulovaní vecí verejných.
V koncepciách prirodzenoprávnych filozofov štát nebol ponímaný ako inštitúcia
pochádzajúca od Boha. S ideou deľby moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu sa
spájala myšlienka prirodzených práv, ktoré mala každá fyzická alebo právnická
osoba bez ohľadu na štátnu moc, čo znamenalo, že ich štát nemohol udeliť, ani
odňať. Z takýchto ideí vznikla myšlienka osobnej slobody jednotlivca, podľa ktorej sa
každý človek vzdával časti svojich práv a prenášal ich na štát. Keďže „všetka moc
pochádzala od ľudu“, zástupcovia občanov združení v zastupiteľskom zbore určovali
medze osobnej slobody každého občana.
Snaha o zrušenie systému absolutizmu a z neho vyplývajúcich feudálnych
výsad, viedla k vzniku konštitucionalizmu, teda úsilia o úpravu spoločenskoprávnych
pomerov v prirodzenoprávnych ústavách (konštitúciách). Tieto základné zákony
štátov boli v západnej Európe po prvýkrát prijímané v 16. – 19. storočí, v štátoch
strednej a východnej Európy často neskôr. Ústavy najčastejšie prijímali zastupiteľské
zbory (parlamenty). Obsahom ústav bolo zákonné vymedzenie formy štátu, sústavy
najvyšších štátnych orgánov a niekedy aj základných práv a slobôd. Ak bola formou
štátu

monarchia,

hovoríme

o konštitučnej

monarchií.

Zastupiteľské

zbory

(parlamenty) mali zákonodarnú a ústavodarnú moc a neboli to už stavovské orgány.
Výkonnú a vládnu moc ústavy zverovali panovníkovi (v konštitučnej monarchií) alebo
prezidentovi či osobitnému úradníckemu zboru (v republike). Súdnu moc vykonávali
nezávislé súdy. Medzi občianskymi právami bývali zakotvené občianske práva tzv.
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prvej generácie. Ústavy boli najčastejšie platné až po ich publikovaní v riadnej
zbierke zákonov.
Ústavy môžeme triediť podľa rôznych hľadísk na nasledujúce typy:
- Tuhé (rigidné) ústavy boli také, ktorých prijatie alebo zmena si vyžadovali osobitný
zákonodarný proces s osobitným spôsobom hlasovania (napr. vyššie kvórum,
kvalifikovanú väčšinu). Pružné (flexibilné) ústavy sa naopak prijímali a menili
rovnakou zákonodarnou procedúrou ako obyčajné zákony.
- Právne ústavy boli také, ktorých zmeny a doplnky sa vykonávali spôsobom právne
upraveným samotnými ústavami. Faktické ústavy vznikali popri platných ústavách
prijímaním obyčajných zákonov, ktoré fakticky ústavu zmenili, pričom zostali
v platnosti, a štátne orgány i občania podľa nich konali.
- Ústavy v materiálnom zmysle slova boli súhrnom zákonov, ústavných obyčají
a súdnych rozhodnutí, ktoré vymedzovali formu vlády, štátne zriadenie, ekonomické
základy štátu, práva a slobody občanov ako aj štátny režim. Ústavy vo formálnom
zmysle slova boli súhrnom všetkých zákonov, ktoré boli prijaté ako ústavné, pričom
sa nekládol dôraz na ich obsah.
- Reálne ústavy boli také, ktorých obsah sa zhodoval so skutočnosťou. Fiktívne
ústavy svojim obsahom naopak nezodpovedali reálnemu životu v štáte a spoločnosti.
- Pôvodnými ústavami boli všetky ústavy, ktoré sa stali ústavnými vzormi, ktorých
ustanovenia prevzali iné ústavy. Prenesenými ústavami boli tie pôvodné ústavy,
ktorých platnosť sa preniesla na nové územie.
- Oktrojované ústavy boli také, ktoré dal spoločnosti panovník, alebo iný držiteľ moci
z pozície svojej autority. Dohodnuté ústavy boli výsledkom dohody rozhodujúcich
spoločenských síl a mali preto dlhšie trvanie. Revolučnými ústavami boli tie ústavy,
ktoré zakotvili záujmy jednej z rozhodujúcich politických síl v spoločnosti pri potlačení
záujmov ostatných zložiek.
- Písanými ústavami boli také, ktoré tvoril 1 alebo viac na seba nadväzujúcich
právnych aktov, ktoré na seba nadväzovali časovo, logicky a obsahovo. Nepísané
ústavy boli také, ktoré netvoril 1 systematicky spísaný právny akt, teda pozostávali
z viacerých aktov práva, ktoré na seba časovo, logicky ani obsahovo nenadväzovali.
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6.2. Utrechtská únia
Utrechtská únia z roku 1579 je verejnoprávnou dohodou, zakladajúcou
neskoršie Holandsko. Možno ju považovať za ústavu v materiálnom slova zmysle, aj
keď nebola prijímaná ako ústava. Jej význam spočíva v dvoch skutočnostiach:
1. Uzavretie Utrechtskej únie, ako verejnoprávneho vyhlásenie samostatnosti
nizozemských provincií, priamo vyplývalo z faktu, že španielsky kráľ, ktorý tu dovtedy
vládol, zneužíval prostredníctvom svojho miestodržiteľa svoje právomoci, čím porušil
historicky dané výsady nizozemských stavov. Tento stav bol posilnený aj prechodom
väčšej časti nizozemskej šľachty a meštianstva k protestantizmu. Kalvínovo učenie
o oprávnenej, ba dokonca povinnej sebaobrane proti zneužívaniu moci, poskytlo
povstaniu nizozemských stavov právny rámec, ktorý sa navyše prejavil v spisoch
vynikajúcich nizozemských právnych filozofov tej doby – Althusia, či Spinozu.
2.

V procese

vzniku

samostatnej

štátnosti

nizozemských

provincií,

ktorú

s medzinárodnoprávnymi účinkami potvrdil až Vestfálsky mier z roku 1648, bola
Utrechtská únia symbolom v tom čase prevládajúcej zmluvnej koncepcie vzniku
štátu.
Utrechtská únia bola dohodou siedmich severných nizozemských provincií. Jej
uzavretím tieto provincie reagovali na uzavretie Arraskej únie prevažne katolíckych
južných provincií. Severné provincie deklarovali ochotu kedykoľvek vystúpiť zo
zväzku Rímskonemeckej ríše, v ktorej južné provincie zatiaľ zamýšľali ostať. Dohoda
severných provincií je akoby prvou novovekou ústavnou listinou z územia Európy.
Možno ju považovať za základný zákon štátu, ktorý sa práve rodil – Nizozemska.
Vznikol ňou suverénny spolok provincií, ktoré deklarovali svoju jednotu
a nedeliteľnosť. Dohoda vyhlasovala vzájomnú povinnosť provincií navzájom sa
brániť pred každým, kto by chcel navrátiť bývalé poriadky a vládnuť im. Z toho
nepriamo vyplývala republikánska forma vlády spolku.
Utrechtská

únia

vo

svojom

texte

priamo

garantovala

dodržiavanie

dovtedajších stavovských výsad a privilégií, ba dokonca „chvályhodných obyčají“
patriacich nizozemským stavom. V prípade sporu mal o nich rozhodovať riadny súd,
rozhodcovský súd alebo priateľské rokovanie. Za najvýznamnejšie právo stavov
považuje náboženskú slobodu, ktorú priamo bráni. Severné provincie mali mať právo
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slobodne si zvoliť vyznanie.
Spoločnými záležitosťami nového spolku boli:
1. vyhlasovanie vojny a uzatváranie mieru,
2. výber daní
3. záležitosti týkajúce sa celého spolku
4. miery, váhy, financie a finančné kurzy.
O spoločných záležitostiach mal spolok rokovať na spoločných zasadnutiach
provincií, jednoduchým hlasovaním tak, ako to bolo dovtedy zvykom na stavovských
snemoch, teda aj prostredníctvom vyslaných zástupcov. Spory medzi provinciami na
rokovaní mali riešiť ich miestodržitelia vzájomným rokovaním.
Utrechtská únia bola obranným spolkom severných nizozemských provincií,
preto upravovala len základné spolkové záležitosti. Priamo jej uzavretím ešte
nevznikol nový štát. Ku vzniku Spojených nizozemských provincií došlo až v roku
1581, kedy provincie združené do Utrechtskej únie pozbavili kráľa Filipa II.
kráľovských oprávnení s odôvodnením, že v Nizozemsku porušil „zmluvu“ uzavretú
medzi ľudom a panovníkom.
Provincie následne vydali Vyhlásenie nezávislosti Nizozemska – osobitný
dokument, deklarujúci odtrhnutie od Španielska. Stavy si zvolili za kráľa princa
Reného z Anjou. Po jeho smrti v roku 1584 požiadali o prijatie nizozemskej koruny
anglickú kráľovnú. Alžbeta I. korunu pre seba neprijala, vyslala však na kontinent
svojho obľúbenca, grófa z Leicesteru. Ten bol v roku 1588 po pokuse o prevrat
donútený z krajiny ujsť. Odvtedy si nizozemské stavy v cudzine kráľa nehľadali
a pomaly si tvorili republikánsku forma vlády.
Spojené nizozemské provincie sa nikdy priamo nevyhlásili za republiku, bez
kráľa však existovali ako suverénny štát dlhé roky. Ich suverenitu potvrdil v roku 1648
Vestfálsky mier.
Najvyšším štátnym orgánom spolku boli Generálne stavy – celoštátny
parlament, do ktorého delegovali členov stavovské zhromaždenia provincií.
Rozhodnutia Generálnych stavov boli prijímané absolútnou väčšinou – súhlasiť
museli poslanci všetkých provincií. Toto niekedy viedlo k prieťahom v rokovaní.
Napriek tomu je to pozitívum, nakoľko takto prijaté rozhodnutia boli nespochybniteľné
a trvalé.
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Na čele štátu stál po roku 1588 miestodržiteľ. Jeho právomocou spočiatku
bolo:
1. vedenie pozemnej a námornej armády
2. vymenúvanie najvyšších úradníkov miest – tzv. regentov.
Úrad miestodržiteľa bol pôvodne volený, po roku 1697 fakticky a po roku 1747
oficiálne dedičný v rodine Oranžských, okolo ktorej sa v Nizozemsku vytvoril doslova
mýtus aj „vďaka“ vražde Viliama I. Oranžského, prvého miestodržiteľa Spojených
nizozemských provincií, v roku 1584. V roku 1815 sa Spojené nizozemské provincie
vyhlásili za kráľovstvo. Vtedy vládnuci miestodržiteľ Viliam VI. Oranžský prijal
kráľovskú korunu ako kráľ Viliam I. Odvtedy patrí členom Oranžskej (dnes OranžskoNassavskej) dynastie kráľovský titul.
6.3. Angloamerický ústavný typ
6.3.1. Anglicko a Veľká Británia
6.3.1.1. Najstaršie ústavné dokumenty

Dňa 19. júna 1215 kráľ Ján Bezzemok potvrdil svojou pečaťou dokument,
ktorý dostal pôvodne označenie Magna charta libertatum (Veľká listina slobôd), v 17.
storočí ho označili za Chartu Angličanových slobôd. Listina sa stala historicky
najstaršou časťou anglickej ústavy.
Charta mala 63 článkov, ktoré po obsahovej stránke môžeme rozdeliť na
ustanovenia týkajúce sa materiálnych záujmov jednotlivých sociálnych vrstiev a na
ustanovenia o politickom zriadení a štátnom aparáte.
Veľká listina slobôd vo svojom úvode ustanovila, že vo svojich článkoch
zabezpečí práva „všetkých slobodných ľudí v krajine“. V krajinách západnej Európy
boli normy určujúce rozsah práv a povinností prijímané v 13. storočí, vo východnej
Európe k tomu došlo až na prelome 14. – 15. storočia. Spomedzi väčšieho počtu
podobných dokumentov je dôležité podrobnejšie sa venovať Magne charte preto,
lebo práve ona najpodrobnejšie rozhodla o najstarších požiadavkách šľachticov
a mešťanov. Zákon sľúbil všetkým seniorom, že budú môcť vyberať iba bežné
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poplatky spojené s držbou lén. Osobitné vazalské poplatky (štítovné, dedičský
poplatok) mohli vyberať len so súhlasom Všeobecnej rady kráľovstva a londýnskych
mešťanov. Zákon upravil tiež poručnícky pomer (kráľovskú ochranu vdov a sirôt)
a obmedzil oprávnenia kráľa z neho vyplývajúce. Obmedzením kráľovskej moci bolo
aj ustanovenia čl. 32, podľa ktorého léno, ktoré sa vrátilo korune z dôvodu nevery
podvazala musel kráľ po uplynutí jedného roka a jedného dňa odovzdať do držby
podvazalovmu seniorovi.
Najviac citovanými ustanoveniami Veľkej listiny slobôd sú tie, ktoré poskytovali
procesné záruky proti nezákonnému zatýkaniu slobodných obyvateľov kráľovstva
a o trestaní tohto javu. Veľký hospodársky význam malo ustanovenie čl. 35
o jednotných mierach a váhach (bola to recepcia podobného nariadenia Richarda I.).
Čl. 41 Charty zabezpečil slobodný pohyb obchodníkov. Osobitné články poskytli
práva cirkvi v Anglicku. Mimoriadny význam malo ustanovenie o „práve odporu“
šľachty voči panovníkovi, ktoré bolo vypracované s veľkou dôkladnosťou. Magnou
chartou bol založený 25 členný výbor – tzv. Všeobecná rada kráľovstva, ktorá mala
dozerať na dodržiavanie jej ustanovení. Ak táto rada zistila porušenie práv
vyplývajúcich z Charty, upozornila na to panovníka a vyzvala ho na odstránenie tohto
nedostatku. Po márnom uplynutí 40 dňovej lehoty mali veľkí baróni právo všetkými
možnými prostriedkami spoločne s ostatnými stavmi krajiny panovníka donútiť na
dodržiavanie týchto práv, a to aj obsadením jeho pozemkov a hradov, pričom však
nesmeli ublížiť jeho osobe a členom jeho rodiny. Zárodky Všeobecnej rady existovali
už v čase prijatia Charty, až na jej základe sa však stabilizovalo zloženie tohto
orgánu – patrili do nej baróni, arcibiskupi, biskupi a opáti.
R. 1258 sa baróni pobúrení novými finančnými požiadavkami zhromaždili
v plnej zbroji, vypracovali a prijali tzv. Oxfordské provízie. V nich stanovili, že
nezávisle na kráľovej vôli sa každý rok mala trikrát schádzať rada 27 barónov, ktorú
nazvali parlament. Časť parlamentu – rada pätnástich – sa stala stálym orgánom
kontroly nad činnosťou kráľa, mala tiež právo menovať všetkých vyšších štátnych
úradníkov. Oxfordské provízie narazili na odpor rytierov a mešťanov. Tí prijali r. 1259
tzv. Westminsterské provízie, ktorými sa snažili brániť proti zvoli barónov
v administratíve a v súdnictve. Ich odpor viedol k vyhláseniu Oxfordských provízií za
neplatné r. 1263. Po skončení občianskej vojny bol r. 1265 zvolaný do Londýna
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parlament zložený z barónov a rytierov (po dvoch z každého grófstva) a dvoch
volených mešťanov z každého mesta.
R. 1295 bol zvolaný tzv. vzorový parlament, ktorý sa zmenil na stály orgán.
Vzorový parlament zahŕňal všetky tri stavy: svetských a cirkevných lordov, zástupcov
rytierov a reprezentantov trhových a iných miest a nižšieho kléru. Úlohou parlamentu
bolo stanovovať dane a schvaľovať zákony. Kráľovi bolo ponechané právo veta.
Parlament mohol právoplatne rozhodnúť aj bez reprezentantov tretieho stavu. V roku
1352 sa parlament rozdelil na dve komory – Snemovňu lordov a Snemovňu obcí.
K lordom patrili a do hornej snemovne boli osobitne pozývaní priami kráľovi vazali.
V dolnej snemovni zasadali volení zástupcovia grófstiev a miest a menší baróni. Do
zákonodarnej právomoci parlamentu patrilo prijímanie zákonov nezávisle od
kráľovskej moci. Uznesenia a rozhodnutia sa zapisovali do osobitnej knihy. Finančná
právomoc parlamentu spočívala v schvaľovaní daní. V súdnictve mala hlavné
postavenie Snemovňa lordov. Ona bola najvyššou inštanciou pre politické trestné
činy a delikty spáchané vysokou šľachtou. Konanie bolo verejné, delikvent podliehal
verejnej obžalobe – impeachmentu.
Potom, čo kráľ Karol I. začal v Anglicku praktizovať otvorený absolutizmus, mu
parlament predložil roku 1628 Petíciu práv. Stavy si vypracovaním listiny zvolili cestu
„ústavného odporu“. Parlament predložil panovníkovi svoje sťažnosti v jedinej forme,
na ktorú bol oprávnený – vo forme žiadosti. Petícia sa odvolávala na ustanovenia
Veľkej listiny slobôd a žiadala rozšírenie jej pôsobnosti na všetkých obyvateľov
Anglicka. Zároveň parlament upravil svoje právomoci a táto úprava sa po podpise
Petície panovníkom stala zákonom. Jeho ustanovenia mali silný ústavnoprávny
charakter.
Petícia vo svojich 8 článkoch žiadala odstránenie absolutistickej vlády,
konkrétne jej nasledovných znakov: Nakoľko poddaní anglickej koruny zdedili
slobodu neplatiť dane, poplatky ani iné finančné príspevky, ktoré neboli schválené
parlamentom, žiadali od kráľa, aby v budúcnosti podobné dávky nevyberal. Žiadali
panovníka, aby v budúcnosti nebolo možné Angličana pozbaviť osobnej slobody bez
predchádzajúceho

súdneho

rozsudku.

Ďalej

žiadali

zrušenie

nezákonného

ubytovania vojakov v súkromných domoch a zrušenie vojenského práva a jeho
aplikácie voči civilistom.
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Karol I. Petíciu práv podpísal s dodatkom, že si želá, aby sa stala zákonom.
Už niekoľko dní po podpise však rozpustil parlament, čím vlastne svoj podpis
znegoval.
6.3.1.2. Anglické revolučné ústavy

Po vypuknutí revolúcie v Anglicku v roku 1641 sa centrom protikráľovských
nálad stal parlament. Výraznou oporou parlamentu v jeho snahách boli politické
záujmové skupiny, ktoré presadzovali reformu anglikánskej cirkvi. Významnou
zložkou spoločnosti boli tzv. presbyteriáni, ktorí usilovali o zavedenie takej cirkevnej
organizácie, ktorá by spočívala na tzv. presbytériách, samostatných organizačných
cirkevných jednotkách podľa kalvinistického vzoru. Tí členovia parlamentu, ktorí
presadzovali očistenie anglikánskej cirkvi od pozostatkov katolicizmu sa v predvečer
revolúcie nazývali puritánmi (purifikátormi). Puritáni boli spočiatku konglomerátom
radikálnejšie i liberálnejšie zmýšľajúcich reformátorov, neskôr sa však v rámci tohto
smeru vyprofilovali dve základné politické smery – levelleri a diggeri.
Z hľadiska ústavného vývoja revolučného Anglicka významnejšou skupinou
boli levelleri. Ich politický program pod názvom Dohoda ľudu (Agreement of the
People) vypracoval duchovný vodca levellerov John Lilburne. V podstate to bol návrh
ústavy vypracovanej podľa holandského vzoru. V zmysle listiny sa Anglicko mohlo
stať

republikou,

v ktorej

by

všetka

moc

pochádzala

od

ľudu.

Preto

najprepracovanejšou časťou Dohody boli ustanovenia o volebnom práve. V mene
ľudu by zákonodarnú moc v Anglicku vykonával jednokomorový parlament, ktorý mal
rozhodovať iba o tých veciach, ktoré si ľud nevyhradil pre seba. Volebné právo
Dohoda považovala za prirodzené právo každého človeka. Všetci ľudia mali mať
rovnaké práva, čo malo byť zabezpečením ich slobody. Za najdôležitejšiu zo slobôd
považovala Dohoda slobodu vyznania.
Ďalším ústavným návrhom levellerov z Lilburnovho pera bola Dohoda
anglického slobodného ľudu. Bolo to rozpracovanie pôvodnej Dohody ľudu, ktoré už
jednoznačne navrhovalo republikánsku formu štátu. Pôvodný štátny aparát mal byť
radikálne prebudovaný. Počet členov jednokomorového parlamentu mal klesnúť až
na štyridsať, pričom volebné právo mal dostať pomerne široký okruh osôb. Ani
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Dohoda ľudu, ani Dohoda anglického slobodného ľudu sa nestali platnými ústavami,
zostali len na úrovni ústavných návrhov.
Prvou revolučnou anglickou ústavou sa tak stal až Nástroj vlády (inak tiež
Listina o vláde, Instrument of Government) prijatý roku 1653, teda len niekoľko rokov
po nástupe Cromwella k moci. Nová vládnuca špička pochádzajúca z radov tzv.
independentov presadzovala názor, že svoju moc musí legalizovať na základe ústavy
(už v procese parlamentných rokovaní o Dohode ľudu a Dohode anglického
slobodného ľudu sa Cromwell aktívne zúčastňoval parlamentných debát a pokladal
za neúspech skutočnosť, že sa tieto návrhy nepodarilo v parlamente presadiť).
Cromwell tiež zamýšľal radikálne reorganizovať štátny aparát a túto reformu pokladal
za potrebné zlegalizovať.
Listina o vláde legalizovala tieto najvýznamnejšie reformy štátnej organizácie
Anglicka:
- zrušenie všetkých mimoriadnych súdov a cirkevných súdov (v praxi vykonané už
v roku 1641);
- vylúčenie biskupov zo Snemovne lordov (v praxi sa tak dialo už od februára 1642);
- zrušenie feudálneho pozemkového vlastníctva a s tým súvisiaceho právneho
postavenia kráľa ako najvyššieho seniora a najvyššieho poručníka (v praxi
realizované už roku 1645);
- zrušenie biskupstiev, prevzatie ich majetku do štátneho užívania (v praxi od roku
1646);
- zrušenie kráľovského úradu (v praxi realizované od 30. januára 1649, teda od
popravy Karola I.);
- zrušenie Snemovne lordov a kráľovských prerogatívov (v praxi od februára 1649);
- pozastavenie činnosti Admirality a Pokladnice;
- založenie 41-člennej Štátnej rady.
Listina o vláde zaviedla v Anglicku a Írsku (nie v Škótsku!!) republikánsku
formu vlády. Najvyšším úradníkom republiky sa stal lord protektor (preto sa tejto
forme republikánskeho štátneho zriadenia hovorí aj protektorát). Cromwell odmietol
prijať úrad prezidenta republiky alebo kráľa (obe mu parlament ponúkol). Lord
protektor svoju moc opieral o Štátnu radu a spoločne s ňou v prestávkach medzi
parlamentnými zasadnutiami vydával nariadenia. Takéto nariadenia musel parlament
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dodatočne schváliť, inak strácali platnosť. Myšlienka jednokomorového (400členného) parlamentu pochádzala priamo od Cromwella. Právo voliť priznával
Nástroj vlády všetkým Angličanom, ktorí spĺňali podmienku vlastníctva nehnuteľného
majetku. Tento parlament (aj keď formálne bol zvolený) nemal počas republiky nikdy
významnejšiu úlohu. Armáda ho dokonca viackrát na rozkaz svojho vrchného veliteľa
rozohnala. Protektorát sa zmenil na vojenskú diktatúru.
Druhou ústavnou listinou prijatou počas vlády Olivera Cromwella bola
Ponížená prosba a rada (Humble Petition and Advice) z roku 1656. Jej prijatie bolo
podmienené zlou zahraničnopolitickou situáciu krajiny. Roku 1655 Cromwell zaviedol
v Anglicku totálnu vojenskú diktatúru tým, že zrušil v miestnej správe tradičné
grófstva a krajinu rozdelil na 11 vojenských obvodov. Na ich čelo postavil generálov,
ktorí mali právo aplikovať vojenské právo aj na civilné osoby. Tieto opatrenia
spoločne so zlou finančnou situáciou, v ktorej sa Anglicko nachádzalo, si vynútili
ústavnú zmenu.
Tí, v ktorých záujme bolo udržanie Cromwellovej vlády, začali už roku 1655
rozširovať Poníženú prosbu a radu ako pamflet. Verejná mienka si napokon vynútila
predloženie listiny lordovi protektorovi a jej prijatie vo forme novej ústavy.
V dokumente jeho navrhovatelia Cromwella „poníženie prosili“ o prijatie kráľovskej
koruny a založenie dedičnej monarchie na čele s rodom Cromwellovcov, o obnovenie
Hornej snemovne parlamentu, o zavedenie zásady, že na vymenovanie najvyšších
úradníkov krajiny má byť potrebný súhlas parlamentu, o prijatie normy, ktorá
poskytne parlamentu výlučné právo rozhodovať o daniach, napokon o zabezpečenie
slobody vyznania pre všetkých protestantov, nie však pre katolíkov a nové sekty.
Lord protektor rozhodne odmietol prijatie kráľovskej koruny, obnovil však
hornú snemovňu (pod názvom Druhá komora). Jej členov vymenúval sám. Ústupkom
bolo zavedenie dedičného protektorátu, teda po smrti Olivera Cromwella sa mal stať
lordom protektorom jeho syn Richard. Litera zákona sa síce v tomto prípade naplnila
do bodky, avšak neschopnosť Richarda Cromwella postarať sa o záležitosti krajiny si
r. 1660 vynútila obnovenie monarchie. Republikánska ústava bola zrušená.
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6.3.1.3. Vývoj britskej monarchistickej ústavy do roku 1945
6.3.1.3.1. Habeas Corpus Act

Po demisií Richarda Cromwella rozhodol najvyšší predstaviteľ armády generál
Monk o zvolaní parlamentu. Keďže v období protektorátu nebol parlament zvolávaný,
prikázal Monk predpokladanému predsedovi snemovne ľudu (ktorý mal byť neskôr
potvrdený vo funkcií voľbami), aby zvolal ešte žijúcich členov predrevolučného
parlamentu. Tí mali odhlasovať obnovenie monarchie. Orgán, ktorý sa takto zišiel, sa
nazýva Konvenčný parlament (angl. „Convention Parliament“) a o zákonnosti jeho
rozhodnutí mohli vzniknúť pochybnosti. Konvenčný parlament povolal na trón Karola
II. Stuarta, žijúceho dovtedy vo francúzskom exile a rozhodol o tom, že krajina sa
nevráti späť k absolutistickej forme vlády. Keďže revolučné republikánske ústavné
dokumenty boli zrušené, Konvenčný parlament rozhodol aj o tom, že ich v praxi
nahradia dva skoršie právne dokumenty – Veľká listina slobôd a Petícia práv.
Zavedením týchto dokumentov do ústavnej praxe sa anglická ústava stala flexibilnou
a nepísanou, akou je dodnes.
Po návrate na trón Karol II. potvrdil v Bredskej deklarácií všetky výdobytky
revolúcie a zaviedol v krajine všeobecnú amnestiu pre republikánov (okrem tých,
ktorí vyniesli rozsudok smrti nad jeho otcom). Aj napriek tomu, že Anglicko malo od
roku 1660 monarchistickú ústavu, kráľ sa snažil vládnuť absolutisticky a obchádzal
nedokonalé ustanovenia Magny Charty i Petície práv. V roku 1661 bol zvolaný
parlament, v ktorom väčšinu tvorili poslanci stojaci v opozícií proti panovníkovi (tzv.
whigovia). Prívrženci kráľa sa označovali ako toryovia. Parlamentná väčšina v obave
pred represáliami zo strany Karola II. roku 1679 prijala zákon, ktorý je dodnes druhou
najvýznamnejšou súčasťou britskej ústavy – Habeas Corpus Act (zákon o príkazoch
na predvádzanie zatknutých).
Zákon priznal anglickým občanom dôležitú ústavnoprávnu záruku zákonnosti
predbežnej väzby v trestnom konaní. Formulu „Habeas Corpus“ obsahoval už
v stredoveku tzv. „Alias et Pluries Habeas Corpus Writ“, teda príkaz sudcu osobe,
ktorá zadržala podozrivého zo spáchania trestného činu, aby ho čím skôr predviedla
pred kráľovský súd. Časom sa z tohto príkazu vyvinula prax skúmať zákonnosť
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zadržania podozrivej osoby na základe zákonného dôvodu. Súd druhého stupňa mal
možnosť na základe žiadosti zadržanej osoby preskúmať dôvody a zákonnosť jej
zadržania.
V období vlády Karola II. bola táto bežná prax stredovekých súdov často
porušovaná. Stávalo sa tiež, že zadržané osoby boli väznené mimo územia Anglicka
(v Škótsku alebo v zámorských kolóniách). Nový zákon prijatý roku 1679 obsahoval
garancie proti nezákonnému bezdôvodnému zadržaniu, zároveň napomáhal tomu,
aby sa oprávnene obvinená osoba mohla brániť v trestnom konaní na slobode.
Najvýznamnejšími ustanoveniami zákona Habeas Corpus boli:
- Obvinený mohol žiadať, aby mu bol predložený príkaz na zatknutie.
- Po obdržaní príkazu na zatknutie (alebo ak mohol väzeň pod prísahou dokázať, že
mu ho odmietli vydať) mohla zadržaná osoba alebo ktokoľvek iný konajúci v jej mene
žiadať o vydanie príkazu na predvedenie pred sudcu (Habeas Corpus Writ) za
účelom preskúmania zákonnosti zadržania. Súdy, ktoré odmietli vydať Habeas
Corpus Writ, museli zaplatiť pokutu zadržanému alebo poškodenej osobe. Väzeň,
ktorý v zákonom stanovenej lehote nepožiadal o vydanie Habeas Corpus Writ-u,
strácal v budúcnosti toto právo.
- Habeas Corpus Writ súd zaslal orgánu, ktorý vykonával väzbu, ten bol povinný do
troch dní podať hlásenie o dôvodoch väzby alebo v určenej lehote predviesť
zadržiavanú osobu pred súd. Tieto lehoty boli prispôsobené vtedajším dopravným
pomerom v Anglicku. Lehoty na predvedenie boli upravené v závislosti na
vzdialenosti miesta zadržiavania od Londýna
- Po preskúmaní väzobných dôvodov predvedenej osoby súd mohol dospieť
k nasledovným záverom:
1) dôvody na väzbu boli neopodstatnené a nariadil prepustenie väznenej osoby;
2) dôvody na väzbu boli opodstatnené a nariadil pokračovať vo väzbe;
3) dôvody na väzbu boli opodstatnené, ale s ohľadom na určité okolnosti po
zaplatení kaucie nariadil prepustenie zadržiavanej osoby na slobodu.
Účinnosť Habeas Corpus Act-u:
- zákon sa nevzťahoval na prípady feudálnej nevery a velezrady;
- zákon neupravoval prípady inej ako trestnoprávnej väzby;
- teritoriálne sa zákon vzťahoval na celé Anglicko, vrátane Walesu a ostrovov Jersey
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a Guernsey;
- zákon zakázal deportácie väzňov (pred vynesením rozsudku) do neanglických
území (napr. Škótska či Írska) a do zámorských dŕžav.
Trestné

konanie

podľa

Habeas

Corpus

Act-u

bolo

veľmi

zdĺhavé

a ťažkopádne, zároveň bolo prístupné len bohatým osobám. Zákon bol preto roku
1816 novelizovaný. Zmeny sa týkali zjednodušenia konania, zákon sa mal vzťahovať
už na všetky (aj civilné) typy väzby a výška kaucie bola určená tak, aby bol tento
inštitút prístupný širším vrstvám.
6.3.1.3.2. Zákon o právach (Bill of Rights)

Zákon o právach z roku 1689 bol výsledkom tzv. slávnej revolúcie“, ktorá sa
pričinila o vyhnanie mužskej vetvy Stuartovcov z krajiny. Zákon bol prvým
kodifikovaním parlamentnej monarchie v Anglicku. Obdobie rokov 1660 – 1689 bolo
obdobím vlády dvoch Stuartovcov (Karola II. a Jakuba II.), ktorí sa neprejavili ako
schopní vladári. Karola II. verejná mienka akceptovala keďže ponechal v platnosti
hospodárske výdobytky revolúcie a neobnovil feudalizmus. Jeho násilná politika proti
posledným Cromwellovým prívržencom bola takisto prijateľná.
Keď však poslední dvaja Stuartovci konvertovali na katolicizmus, ich rozpory
s parlamentom sa vyostrili. Za ich vlády bol obnovený Splnomocnený súdny dvor pre
náboženské veci, ktorý v rozpore so zákonom rozhodol o demobilizácií protestantov
a naopak priznal katolíkom právo nosiť zbraň. Túto prax ostro napadol neskôr aj
zákon o právach. Rozpory, ktoré takto vznikli medzi kráľom a parlamentom pomaly
viedli k pádu reštaurovanej monarchie počas tzv. „verejnoprávnej revolúcie“
a k následnému vypracovaniu nového ústavného dokumentu. Jeho prijatím bola
dovtedajšia monarchistická ústava Anglicka doplnená, jej charakter sa nezmenil –
stále bola flexibilnou a nepísanou.
Najvýznamnejšími ustanoveniami zákona o právach boli tie, ktoré sa týkali
ústrednej moci. Zákon síce pre budúcnosť zaviedol dedenie trónu, ale iba ak boli
splnené prísne požiadavky. Zákon priznal nástupnícke právo na anglický trón aj
ženskej vetve rodu Stuartovcov. Novým kráľovským párom sa stali Viliam Oranžský
a Mária Stuartová, ktorých vo funkcií potvrdil parlament. Bola to dôležitá zmena, lebo
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odvtedy už anglickí králi nenastupovali na trón z Božej milosti (ani ho nededili), ale
ich súhlasným vyjadrením všetkých stavov potvrdil vo funkcií parlament. Zo zákona
sa nositeľom moci stal ľud, ktorý ju vykonával prostredníctvom svojich zvolených
zástupcov v parlamente.
Dôležitými ustanoveniami zákona o právach boli takisto tie, ktoré obmedzovali
kráľovskú moc: Kráľ nemal právo vyňať niektorú osobu spod právomoci zákona – to
znamená, že bolo zakázané udeľovať privilégiá, lebo zákon sa vzťahoval aj na kráľa.
Panovník bez súhlasu parlamentu nemohol vyberať žiadne dane – také bolo
a dodnes je základné ustanovenie anglického rozpočtového práva. Poddaní mali
právo podávať petície ku kráľovi. V období mieru kráľ nesmel vydržiavať stálu
armádu.

Zákon

zabezpečil

protestantom

(ale

len

im)

právo

nosiť

zbraň

zodpovedajúcu ich stavu za účelom vlastnej sebaobrany. Bolo zakázané požadovať
zaplatenie príliš vysokej kaucie alebo pokuty, rovnako tak ukladať výnimočné
a nemilosrdné tresty.
Zákon o právach zakotvil celý rad osobných slobôd občanov, ktoré rozdelil na
práva kráľa a im zodpovedajúce práva poddaných. Ustanovenie, ktoré zakázalo
udeľovanie privilégií a výnimiek spod účinnosti zákona bolo zakotvením rovnosti pred
zákonom. Petičné právo poddaných bolo garantované tým, že kráľ nesmel v takomto
prípade použiť na jeho potlačenie žiadny prejav retorzie (zatýkanie, brachiálnu moc
a pod.). Zákon deklaroval slobodu prejavu, ale len pre členov parlamentu. Upravil tiež
postup pri voľbe porotcov, čím garantoval zákonnosť súdneho konania. Bolo
zakázané nezákonné zatýkanie, čím zákon zopakoval staršie ustanovenie Habeas
Corpus Act-u z roku 1679.
6.3.1.3.3. Zákon o nástupníctve (Act of Settlement)

Ďalšiu časť monarchistickej ústavy Anglicka bolo potrebné roku 1701 prijať
preto, lebo práve vtedy zomrel v exile Jakub II. a zákonný anglický panovník Viliam
III. Oranžský vládol ako vdovec bez potomkov. Po smrti Viliama III. sa teda mali
uplatniť ustanovenia zákona o právach. Nástupníctvo ženskej vetvy rodu Stuartovcov
však bolo ohrozené, preto bolo potrebné nanovo upraviť otázku nástupníckeho práva
na trón.
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Zákon o nástupníctve stanovil, že po smrti kráľovnej Anny Stuartovej sa
dedičkou anglického trónu stane tretia dcéra Jakuba II. – Alžbeta a po nej jej zákonní
potomkovia. Toto ustanovenie zákona sa uviedlo do praxe roku 1714, kedy trón
pripadol dynastií Windsorovcov.
Zákon

o nástupníctve

opätovne

posilnil

dominanciu

anglikánskeho

a protestantského vyznania, lebo naveky vylúčil z nástupníctva na anglický trón
všetkých členov kráľovskej rodiny, ktorí „sa zmierili, alebo by sa v budúcnosti zmierili
s Rímskou Kúriou, alebo uzavrú manželstvo s pápežencom.“ Ako záruku toho, že sa
tak nestane už vládnucemu kráľovi, zákon požadoval, aby „akákoľvek osoba držiaca
anglickú korunu bola zo zákona povinná pripojiť sa k spoločenstvu Anglikánskej
cirkvi.“
Panovník, ktorý sa stal naveky protestantom, musel podľa zákona zložiť
korunovačnú prísahu na zákon o právach. Ak by niekedy v budúcnosti pochádzali
anglickí králi z cudziny (tak sa stalo nástupom Hannoverskej dynastie), zákon
nasledovne obmedzil kráľovskú moc: Ak sa kráľ nenarodil v Anglicku, Anglicko mohlo
byť nútené viesť vojny o územia, ktoré nepatrili anglickej korune len so súhlasom
parlamentu. Kráľ mohol v budúcnosti opustiť územie Anglicka len so súhlasom
parlamentu (nemohol sa teda trvalo zdržiavať v zahraničí). Všetky administratívne
záležitosti, ktoré patrili podľa zákonov a obyčají krajiny do právomoci Tajnej rady,
mali byť v budúcnosti riešené len tam, a to na základe odporúčania a rozhodnutia
tejto rady. Osoby narodené v zahraničí (mimo územia Anglicka) nemohli byť členmi
Tajnej rady, ani poslancami dolnej komory parlamentu, nemohli tiež vykonávať
žiadny verejný úrad ani hodnosť. Zákon obmedzil aj právo panovníka udeliť milosť,
nakoľko kráľ ju už nemohol udeliť osobám, ktoré obvinil parlament.
Uvedené ustanovenia postačovali na to, aby aj bez prijatia písanej ústavy
obmedzili kráľovskú moc v intenciách konštitučnej monarchie. Najsilnejším orgánom
štátnej moci sa tak stal parlament. Zákon vo svojom čl. IV. priamo stanovil, že
„panovník musí dodržiavať anglické zákony, lebo anglické zákony sú dané z vôle
ľudu.“
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6.3.1.3.4. Ďalšie časti britskej monarchistickej ústavy

Po prijatí zákona o nástupníctve sa vývoj anglickej ústavy nezastavil. Keďže
ide o nepísanú flexibilnú ústavu, ktorá sa vyvíja dodnes, jej súčasťami nie sú len
zákony. Súčasťami anglickej ústavy, ktoré boli prijaté po roku 1701 sú:
- zákony o únií, z ktorých prvý bol prijatý roku 1707 a boli ním zjednotené parlamenty
Anglicka a Škótska, čím vznikla únia oboch krajín, označovaná ako Spojené
kráľovstvo Anglicka a Škótska (Veľká Británia). Zjednotenie sa uskutočnilo na báze
rovnosti, pričom si Škótsko ponechalo vlastný právny systém a vlastnú cirkev. R.
1800 bol prijatý druhý zákon o únií – zákon o únií s Írskom, ktorý vstúpil do platnosti
o rok neskôr.
- zákony o parlamente boli prijaté roku 1911 a 1949. Oba zákony rozšírili právo
Dolnej snemovne parlamentu na úkor Snemovne lordov, a to v oblasti finančnej.
Odvtedy sa finančný zákon stával platným aj bez súhlasu Hornej snemovne po
uplynutí 1 mesiaca od jeho schválenia v Snemovni obcí, ak Horná snemovňa
nevyslovila svoj súhlas skôr. Finančný zákon teda nadobudol právoplatnosť aj bez
schválenia Hornou snemovňou, stačilo ak ho podpísal panovník. Horná snemovňa
mala obmedzené oprávnenia aj v ostatnej legislatíve. Pred reformou z roku 1911
mala Snemovňa lordov právo suspenzívneho veta voči zákonu schválenému v Dolnej
snemovni. Pri opätovnom schválení v Dolnej snemovni (od roku 1911 trojnásobnom,
podľa zákona o parlamente z roku 1949 už iba dvojnásobnom) nadobúdal zákon
platnosť aj bez súhlasu Hornej snemovne. Horná snemovňa návrh zamietla vtedy, ak
ho neschválila bez zmeny, alebo len s takou zmenou, ktorá mala byť schválená
oboma komorami. Zákon o parlamente skrátil volebné obdobie parlamentu zo 7 na 5
rokov.
- Westminsterský štatút z roku 1931 upravil postavenie domínií. Viaceré z nich sa
stali suverénnymi štátmi. Vzniklo Britské spoločenstvo – Commonwealth.
- zákon o ľudovom zastupiteľstve z roku 1948 bol vlastne volebným zákonom.
- nariadenia vlády boli a sú súčasťami britskej ústavy vtedy, ak sa týkajú otázok
bežne upravovaných ústavou (podobná prax v kontinentálnej Európe nemá obdobu).
- súdne rozhodnutia (precedensy) sú prameňmi britskej ústavy, ak sa týkajú
ústavného práva.
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- ústavné obyčaje (parlamentné zvyklosti) sa stali súčasťou britskej ústavy v 18.
storočí. Potvrdzujú sa nimi napr. zásada ministerskej zodpovednosti, pravidlo, že kráľ
sa nemôže dopustiť bezprávia, zásada bezvýhradnej jurisdikcie parlamentu nad
ministrami a sudcami a pod. Ústavné zvyklosti nie sú právom, nie sú právne
vynutiteľné, sú však natoľko zaväzujúce, že si ich porušovanie nemožno vôbec
predstaviť. Kráľovské prerogatívy sa napríklad uskutočňujú tak, ako si to praje vláda.
Roku 1702 kráľovná Anna potvrdila, že nebude ľubovoľne rozpúšťať Dolnú
snemovňu. Roku 1707, naposledy v ústavných dejinách Veľkej Británie, panovník
využil svoje právo absolútneho veta voči zákonu (má ho dodnes, ale ústavná
zvyklosť mu ho zakazuje použiť).
6.3.1.4. Britská parlamentná monarchia – vzor európskeho parlamentného štátu

Najdôležitejším výdobytkom revolučných udalostí v Anglicku, ktorý ovplyvnil
dokonca aj kontinentálnu Európu a jej prostredníctvom aj ostatné krajiny sveta, bol
vznik teórie o suverenite parlamentu. Britský parlament tvorili podľa britského práva
tri verejnoprávne činitele: panovník, Snemovňa lordov a Snemovňa obcí. Takto
konštituovaný parlament bol jediným orgánom Veľkej Británie, ktorý bol oprávnený
prijímať, meniť alebo zrušovať zákony. Nikto okrem parlamentu nebol oprávnený
zrušiť parlamentné právo prijímať zákony alebo rozpustiť tento orgán (kráľ nestál nad
zákonom). Súdy museli aplikovať zákony prijaté britským parlamentom a nemohli
o nich pojednávať (vo Veľkej Británií dodnes neexistuje ústavné súdnictvo).
Legislatívna právomoc parlamentu bola neobmedzená. Výnimky spod platnosti
zákona mohol udeliť len parlament. Parlamentná suverenita znamená aj to, že
v krajine neexistovala iná konkurenčná zákonodarná moc (do roku 1610 mal
výnimočne právo zákonodarnej moci aj panovník, ktorý mohol spoločne s Tajnou
radou vydávať tzv. proklamačné zákony, toto právo mu však parlament odňal na
základe sťažností anglických sudcov). Ani jedna komora parlamentu sama nemohla
prijímať zákony. Každá komora parlamentu samostatne súdila vlastné sporné veci.
Voliči priamo nemohli vplývať na zákonodarnú moc, ich právom bolo len zvoliť
poslancov. Aj napriek tomu, že anglické právo bolo zo značnej časti sudcovským
právom, sudcovia nemali oprávnenie zrušiť zákon prijatý parlamentom. Sudcovská
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legislatíva podliehala legislatíve parlamentu.
Neexistoval zákon, ktorý by britský parlament nemal právo zmeniť. Vo Veľkej
Británií nebol známy rozdiel medzi zákonmi a ústavnými zákonmi. Parlamentná
suverenita veľmi úzko súvisela s pojmom britskej nepísanej ústavy, ktorá bola práve
preto nepísaná, lebo ju parlament mohol kedykoľvek zmeniť. Rozhodnutie
parlamentu nik vo Veľkej Británií nemohol vyhlásiť za neplatné. Možnými
obmedzeniami parlamentnej suverenity boli len obyčajové právo, kráľovské privilégiá
a staršie rozhodnutia parlamentu.
Ďalším orgánom, ktorého význam po revolúcií významne vzrástol, bola vláda.
Počiatky britského kabinetu boli v prvej polovici 17. storočia, kedy sa obľúbení politici
kráľovnej Alžbety I. nechávali zvoliť za poslancov Snemovne obcí vidiac jej stúpajúci
politický vplyv a po svojom zvolení dosiahli často ešte väčšiu politickú moc.
Kabinentná vláda bola posilnená až za vlády Viliama III. Oranžského a prvých
panovníkov z Windsorovskej dynastie. Keďže títo králi boli cudzinci a často sa
zdržiavali na svojich rodových majetkoch mimo Anglicka, parlament hľadal spôsob,
ako zabezpečiť kontinuitu vládnej moci v krajine.
Kabinet pôvodne vznikol ako osobitný orgán v rámci Tajnej rady, ktorej
zloženie vždy záviselo od vôle panovníka. Ak sa tak kráľ rozhodol, mohol vytvoriť aj
pomerne veľký (niekedy až 50-členný) orgán, ktorý bol pri výkone bežných
administratívnych úloh často ťažkopádny. Preto sa časom vytvorila prax, že najvyšší
kráľovskí tajomníci boli počas zasadania Tajnej rady zvolávaní na osobitné
zasadanie do užšieho orgánu – tzv. Kabinetu. Služobne najstaršieho z týchto
tajomníkov označovali najprv ako prvého ministra (Prime Minister), neskôr ako
ministerského predsedu. Prvým ministerským predsedom v dejinách Veľkej Británie
bol sir Robert Walpole (v úrade od roku 1721).
Nakoľko sa vo Veľkej Británií uplatňovala zásada suverenity parlamentu, bol
kabinet právne a politicky zodpovedný parlamentu a nie kráľovi. Členmi kabinetu
v 18. – 19. storočí boli: štátny tajomník vnútra, zahraničných vecí, vojny, kolónií,
štátny tajomník pre veci Indie, Írska a lord miestodržiteľ Škótska. V závere 19.
storočia sa členmi kabinetu stali štátny tajomník obchodu, poľnohospodárstva,
samosprávy a školstva. Každý z nich stál na čele svojho ministerstva s rovnakým
názvom. Kabinetu predsedal panovník, v jeho neprítomnosti prvý minister. Medzi
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kabinet a panovníka bol rozdelený výkon zahraničnopolitickej právomoci.
Najdôležitejšími zásadami fungovania kabinetu boli:
- Prax, ktorá vznikla za vlády Juraja I., podľa ktorej kabinet pracoval nezávisle na
prítomnosti kráľa.
- Kráľ predsedal kabinetu už len výnimočne. Panovník podliehal zákonom
a rozhodnutiam kabinetu. Kráľ vymenúval so súhlasom parlamentu jedného zo
štátnych tajomníkov za prvého ministra. Najčastejšie to bol štátny tajomník, ktorý bol
členom politickej strany, ktorá zvíťazila vo voľbách do parlamentu. Pôvodne za
prvého ministra bol vymenovaný prvý lord pokladník (Pokladňa mala piatich lordov),
neskôr sa prvý minister stával pravidelne ministrom financií (departement financií bol
súčasťou ministerstva obchodu).
- Členovia kabinetu podliehali prvému ministrovi. Člen kabinetu, ktorému parlament
vyslovil nedôveru, musel podať demisiu. Ak odstúpil prvý minister, odstúpila celá
vláda.
6.3.2. Spojené štáty Americké
6.3.2.1. Ústavný vývoj USA do prijatia prvej ústavy USA

V prípade severoamerických kolónií Veľkej Británie nehovoríme o nepísaných
flexibilných ústavách. Podobne ako v materskej krajine, aj v severnej Amerike sa
prejavovali

snahy

o obmedzenie

moci

guvernéra

v prospech

koloniálnych

zastupiteľských orgánov. Koloniálne „parlamenty“ však nemali takú moc ako britský
parlament, pri ich fungovaní sa neuplatňovala zásada suverenity, preto nemohli
vlastnými rozhodnutiami meniť základné dokumenty svojich kolónií.
Najstaršími ústavnými dokumentmi z územia severnej Ameriky boli koloniálne
charty, ktoré sa stali praktickými ústavami príp. zmluvami uzavretými medzi
kolonistami a britskou korunou (alebo držiteľom kolónie). Najstaršou z nich bola prvá
charta Virgínie z roku 1606, ktorá poskytovala obyvateľom kolónie rovnaké práva ako
by mali v Anglicku. Ani v kolóniách však Jakub I. svoje sľuby nedodržiaval.
V podobnom duchu boli spísané charty Virgínie z rokov 1609 a 1612. Najstarší
koloniálny parlament vo Virgínií (vôbec prvý v celej anglickej koloniálnej ríši) bol
zvolaný až roku 1621 na základe tzv. Ordinance and Constitution. Právo slobodne
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vlastniť majetok zaručila ako prvá charta Marylandu z roku 1632, nasledovali charty
ostatných kolónií.
Okrem charty kolónie Rhode Island a Connecticut všetky kráľovské charty
zaviedli v kolóniách ako najvyšší správny orgán kráľovského guvernéra, ktorý
vykonával svoje povinnosti spoločne s radou. Charty poväčšine poznali koloniálne
zhromaždenia, ktoré boli volené prostredníctvom elektorov na vopred určenú dobu,
boli však najslabšími článkami ústavného systému. Najvyšším orgánom súdnictva
kolónií bol zmierovací súd a vo väčšine kolónií vznikli aj súdy grófstiev. Odvolacou
inštanciou

voči

rozhodnutiam

týchto

súdov

bol

kráľovský

guvernér,

ktorý

o odvolaniach rozhodoval spoločne s radou. V kolónií Massachusetts a Pennsylvánia
boli najvyššími súdmi kráľovským guvernérom vymenované osobitné orgány.
V prípade niektorých mimoriadne závažných konaní (feudálna nevera, zrada) bolo
prípustné odvolanie až do Londýna k Tajnej rade.
Vo Vyhlásení nezávislosti

zo dňa 4. júla 1776 sa okrem iného spomínali

sťažnosti kolónií voči britskej korune, ktoré boli namierené proti zásahom výkonnej
moci do administratívy. Zároveň si kolonisti želali zabezpečiť nezávislosť legislatívy
a jurisdikcie. Nové ústavy členských štátov USA prijímané počas boja za nezávislosť
boli už vypracované tak, aby najvyššou mocou bola zákonodarná a nie výkonná
alebo súdna moc.
Už v máji 1776 vyzval Druhý kontinentálny kongres všetky kolónie, aby
preskúmali svoje ústavy a ak to bude potrebné, aby ich zmenili tak, aby ľud získal
zvrchovanosť a úplné zastúpenie v zhromaždeniach. Viaceré členské štáty USA
usporiadali po vyhlásení nezávislosti osobitné voľby do ústavodarných zhromaždení
(tzv. Konštituánt). Mnoho štátov liberalizovalo aj svoje volebné zákony. Všetky
členské štáty USA prijali zásadu suverenity ľudu, čo sa prejavilo vo výraznom
oklieštení prerogatívov výkonnej moci a prijatí osobitných zákonov o právach (v
niektorých štátoch tieto deklarácie ľudských práv dokonca zaradili do nových ústav
ako úvodné ustanovenia).
Ústavy členských štátov USA prijaté v období vojny za nezávislosť
presadzovali (okrem ústavy štátu New York, ktorá slúžila neskôr ako ústavný vzor pri
vypracúvaní federatívnej ústavy USA) podriadené postavenie exekutívy legislatíve.
Guvernérova moc bola obmedzená časovo obmedzeným volebným obdobím
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a voľbami, ktoré vykonávali orgány zákonodarnej moci.
6.3.2.2. Konfederačné články – prvá ústava USA

Prvých sedem rokov od prijatia Vyhlásenia nezávislosti bol najvyšším orgánom
nového štátu Kontinentálny kongres. Tento orgán, ktorý v tom čase neopieral svoju
existenciu o žiadnu ústavnú listinu, v júni 1776 vytvoril dve komisie, z ktorých prvá
skoncipovala samotné Vyhlásenie nezávislosti. Druhá v novembri 1777 predložila
Kontinentálnemu kongresu návrh, ktorý sa stal ústavou USA až po ratifikácií
členskými štátmi a konečnom schválení v samotnom Kontinentálnom kongrese roku
1781. Návrh z väčšej časti vypracoval John Dickinson a nazval ho Články
konfederácie a trvalej Únie. Keď sa návrh stal ústavou USA, vošiel do histórie pod
skráteným názvom Konfederačné články.
Najvyšším orgánom USA, ktoré sa takto stali voľným zväzkom členských
štátov (konfederáciou), sa podľa Konfederačných článkov stal jednokomorový
Kontinentálny kongres, ktorý si vytvoril svoj Výbor štátov a poveril ho vykonávaním
exekutívy. Spomedzi členov tohto výboru bol raz ročne volený prezident, ktorý mohol
zostať v úrade najviac tri roky. Samotný Výbor štátov plnil úlohy vlády, aj keď bol
súčasťou zákonodarnej moci. Kontinentálny kongres mohol vytvoriť aj iné výbory na
vybavovanie dôležitých vecí na úrovni USA. Kontinentálny kongres podľa
Konfederačných článkov bol súčasne orgánom zákonodarnej i výkonnej moci. Okrem
toho mohol riešiť ako odvolací súd sporné veci medzi jednotlivými členskými štátmi,
nie však medzi súkromnými osobami navzájom, ani medzi súkromnými osobami
a orgánmi ústrednej štátnej správy. Výnimkou boli spory o vlastníctvo pozemkov.
Doplnkom Konfederačných článkov bol zákon nazvaný Northwest Ordinance
z roku 1787, ktorý bol vlastne zákonom o právach. Zákon zaviedol v konfederácií
tieto občianske práva a slobody: slobodu vyznania, právo na tzv. writ of habeas
corpus, právo na využitie poroty v súdnom konaní a ochranu pred „nemilosrdnými
a nezvyklými trestami“, napokon právo na ochranu súkromného vlastníctva (na jeho
základe vyvlastnenie bolo možné len vtedy, ak bola vlastníkovi vyplatená majetková
náhrada zodpovedajúca hodnote vyvlastnenej veci). Tretí článok konfederačného
zákona o právach nariadil vybudovať v krajine školy a výchovné inštitúcie.
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Konfederačné články platili v USA osem rokov, počas ktorých sa v plnej miere
prejavili ich nasledovné nedostatky: Okrem Výboru štátov ústava nepoznala iný
orgán ústrednej moci, ktorý by bol oprávnený aplikovať právne normy prijaté
Kontinentálnym kongresom. Za nedostatok možno považovať aj pravidlo, podľa
ktorého každý členský štát mal vo Výbore štátov jeden hlas a výbor mohol prijať
akékoľvek administratívne rozhodnutie so súhlasom aspoň 9 členských štátov
z celkového počtu 13. Na úrovni konfederácie neexistoval Najvyšší súd, ktorý by
aplikoval právo a koordinoval činnosť súdov členských štátov. Azda najviac
vyčítaným nedostatkom však bol ten, podľa ktorého Kontinentálny kongres nemal
právo prijímať právne predpisy týkajúce sa obchodu a daňových otázok. Keďže USA
boli konfederáciou, aplikáciou právnych predpisov Kongresu boli poverené členské
štáty, chýbala teda koordinovaná aplikačná prax (každý členský štát si právne normy
prijaté Kongresom vykladal inak).
6.3.2.3. Federatívna ústava USA

Keďže konfederačná ústava USA mala množstvo nedostatkov, bolo dňa 25.
mája 1787 otvorené zasadanie nového ústavodarného zhromaždenia – Konventu,
ktorého úlohou bola revízia Konfederačných článkov. Počas rokovania delegáti
zvážili aj možnosť prijatia novej ústavy. Vznikli dve koncepcie:
- „Virginia Plan“ presadzovaný väčšími štátmi, ktorého akceptovanie by znamenalo
radikálnu zmenu ústavného systému USA a vypracovanie novej ústavy (autor: James
Madison);
- „New Jersey Plan“ presadzovaný menšími štátmi, ktorý by znamenal zrevidovanie
Konfederačných článkov (autor: William Paterson).
Prívrženci prvého smeru sa označovali ako federalisti a napokon v Konvente
dosiahli väčšinu. Po dosiahnutí nevyhnutných kompromisov bol napokon Madisonov
plán ústavy v Konvente v septembri 1787 prijatý a nasledovala jeho ratifikácia
členskými štátmi USA. Do roku 1789 novú ústavu ratifikovalo 12 členských štátov
USA, čo postačovalo na to, aby vstúpila do platnosti (podľa čl. VII. Ústavy mohla
vstúpiť do platnosti už po ratifikovaní 9 členskými štátmi – jediný členský štát, ktorý ju
v lehote 2 rokov odmietol prijať, bol Rhode Island). Ústava federácie platí v USA
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dodnes, bola zmenená len 26 dodatkami.
Podľa Ústavy z roku 1787 sú USA federáciou zloženou z 13 (dnes 52)
členských štátov. Každý členský štát má vlastnú ústavu a systém najvyšších
orgánov, na úrovni federácie však existujú najvyššie orgány štátu, ktoré reprezentujú
ústrednú moc a robia z USA pomerne centralizovaný federatívny štátny celok.
Najvyššími federatívnymi orgánmi USA sú: prezident, Kongres a Najvyšší súd.
Právne postavenie prezidenta upravila ústava len veľmi stručne, je však
najsilnejším článkom ústavného systému. Americký prezident je volený na 4 roky,
opätovné zvolenie bolo podľa pôvodného znenia ústavy možné neobmedzene. Až
XXII. dodatok z roku 1951 ustanovil, že tú istú osobu možno zvoliť za amerického
prezidenta najviac dvakrát po sebe. Pôvodný text ústavy USA zaviedol voľbu
prezidenta v Kongrese, nepriame voľby prostredníctvom elektorov volených občanmi
USA zaviedol XII. dodatok z roku 1804. Dnes sa pri voľbe amerického prezidenta
uplatňuje systém dvoch silných politických strán (v USA existuje okrem nich ešte
množstvo slabších, tie však zasahujú do volebného boja o prezidentské kreslo len
výnimočne). Prezidentom sa teda stáva vedúci predstaviteľ demokratickej alebo
republikánskej strany, ktorý je vo voľbách zvolený svojimi elektormi (voliteľmi). Počet
voliteľov prezidenta sa rovná počtu členov Kongresu, pričom voliteľom nesmie byť
člen Kongresu. Občania USA volia v priamych voľbách voliteľov, ktorí sú povinní voliť
kandidáta svojej politickej strany. Každý členský štát USA má taký počet voliteľov,
ktorý zodpovedá počtu členov Kongresu za tento štát. Ak získa kandidát na
prezidenta v členských štátoch taký počet voliteľov, ktorý tvorí nadpolovičnú väčšinu
celkového počtu voliteľov, vyhráva. Prezidentovi patrí právo zákonodarnej iniciatívy,
má právo odkladacieho veta proti zákonu, je veliteľom ozbrojených síl (nemôže
vyhlasovať vojnu), má právo uzatvárať medzinárodné zmluvy a menovať všetkých
úradníkov ústrednej štátnej správy.
Kongres má dve komory: Snemovňu reprezentantov a Senát. Členovia
Snemovne reprezentantov sú volení na 2 roky občanmi jednotlivých členských
štátov. Volebné právo v každom členskom štáte majú tí, ktorí volia do početne
najsilnejšej komory zákonodarného zboru príslušného štátu. Každý členský štát USA
má aspoň 1 člena Snemovne, ich počet závisí od počtu obyvateľov členských štátov.
Členov senátu volia občania USA na obdobie 6 rokov vždy po dvoch za každý
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členský štát. Senátori sú volení tak, aby každé dva roky skončilo volebné obdobie 1/3
z nich. Následne je chýbajúci počet senátorov doplnený voľbami v tých členských
štátoch,

z ktorých

pochádzajú

odstupujúci

senátori.

Kongres

je

orgánom

zákonodarnej moci, má právo vyrubovať dane a prijímať aj zákony týkajúce sa
obchodu. Senát je jediným orgánom, ktorý má právo súdiť prezidenta USA za
porušenie ústavy alebo za neetické správanie (tzv. impeachment).
Najvyšším orgánom federálnej súdnej moci je Najvyšší súd. Deviati členovia
Najvyššieho súdu (ich počet nie je stanovený ústavou, teda sa môže meniť) sú
vymenúvaní v troch krokoch: v prvom prezident navrhuje sudcov za členov
Najvyššieho súdu; v druhom ich Senát zvolí alebo odmietne; v treťom ich prezident
vymenuje. Najdôležitejšou úlohou Najvyššieho súdu je bdieť nad dodržiavaním
ústavnosti a panstvom práva pri výkone štátnej správy. Roku 1789 bol prijatý zákon
o federálnych súdoch, ktorý vybudoval sústavu federálnych súdov a zosúladil jej
fungovanie so súdmi členských štátov. Roku 1935 vznikol Federálny vyšetrovací
úrad (FBI), ktorý vo svojej kompetencií vyšetruje najzávážnejšie trestné činy.
6.3.2.4. Občianske práva a slobody v USA

Prvým dokumentom z územia severoamerických kolónií, ktorý obsahoval
úpravu ľudských práv, bola Deklarácia práv prijatá v New Yorku v roku 1765, ktorá
požadovala pre obyvateľov kolónie tie isté práva, ako by mali vo Veľkej Británií.
Druhá Deklarácia práv prijatá vo Filadelfií v roku 1774 označila práva anglického
občana za prirodzené a neodňateľné. Zároveň však vypočítala všetky ujmy, ktoré
utrpeli kolónie od materskej krajiny.
Vyhlásenie nezávislosti zo 4. júla 1776 za svoj hlavný záujem označilo
odtrhnutie kolónií od Veľkej Británie, keďže vypočítalo dlhý zoznam škôd, ktoré
materská krajina spôsobila svojim severoamerickým kolóniám. Zoznam základných
práv a slobôd, ktoré listina obsahovala, bol pomerne stručný, nakoľko sa
predpokladalo ich zakotvenie v nových ústavách členských štátov. Takýmito právami
mali byť: právo na život, na slobodu a na šťastie, ako aj politické práva.
Konfederačné články upravili otázku základných ľudských a občianskych práv tak, že
zabezpečili občanom jedného členského štátu zdržiavajúcim sa v inom členskom
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štáte rovnaký rozsah práv a slobôd, ako mali jeho občania. Zákon Northwest
Ordinance

bol

akýmsi

pokusom

o právne

zakotvenie

základných

ľudských

a občianskych práv v USA.
Prvý zákon o občianstve z roku 1790 podmienil udelenie štátneho občianstva
bielym osadníkom a ich rodinám dvojročným trvalým pobytom v krajine. Roku 1795
bola táto lehota predĺžená na 5 rokov. Zákon o cudzincoch a zákon o vzburách
prijaté za vlády prezidenta Adamsa sa snažili obmedziť prisťahovalectvo z Európy,
hlavne z Francúzska, čo v konečnom dôsledku viedlo k tzv. „revolúcií z roku 1800“
a víťazstvu kandidáta federalistov Thomasa Jeffersona v prezidentských voľbách.
Následne bola dĺžka lehoty na udelenie štátneho občianstva upravená na 5 rokov
s podmienkou, že kandidát na jeho udelenie sa bude na území USA slušne správať
a zloží občiansku prísahu.
Najúplnejšou deklaráciou ľudských a občianskych práv prijatou pred vznikom
federácie, bola Virgínska deklarácia z 12. júna 1776. Prirodzenými a neodňateľnými
ľudskými právami podľa nej boli: právo na život a slobodu, právo na nadobudnutie
a správu majetku, právo usilovať o šťastie a bezpečnosť a udržať si ich, ďalej sem
patrila suverenita ľudu vyjadrená prostredníctvom zvolených poslancov, ich
zodpovednosti voličom a prostredníctvom cieľa vlády, ktorým mal byť prospech,
ochrana a bezpečnosť ľudu. Medzi základné práva a slobody patril tiež zákaz
privilégií a dedenia úradov ako aj rovnosť pred zákonom. Deklarácia Virgínie medzi
základné slobody zaradila aj slobodu tlače a slobodu vyznania a svedomia.
Po prijatí federatívnej ústavy USA bolo potrebné ústavne zakotviť aj ľudské
a občianske práva. Kongres už roku 1790 prijal 12 dodatkov ústavy, z ktorých však
členské štáty ratifikovali len 10. Tie sa stali prvými doplnkami ústavy USA pod
názvom Zákonné práva

a účinnými sú od roku 1791. Medzi základné práva

a slobody podľa prvých 10 dodatkov patrí: sloboda vyznania, tlače, slova,
zhromažďovacie a petičné právo, právo držať a nosiť zbrane, zákaz ubytúvať vojakov
v súkromných domoch v čase mieru alebo vojny, osobná a domová sloboda, súdne
slobody a podmienky vyvlastnenia. Zákonné práva garantovali občanom členských
štátov USA aj väčší rozsah základných práv a slobôd, ak im ich priznávali ústavy
členských štátov federácie.
Ďalšie zmeny v chápaní základných ľudských práva a slobôd v USA nastali po
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skončení občianskej vojny, ktorá sa začala v roku 1861 postupne získavali prevahu
severanské štáty Únie. Keď prezident Lincoln podporil svoje Vyhlásenie o oslobodení
z 22. septembra 1862 vydaním Vyhlásenia o zrušení otroctva dňa 1. januára 1863,
znamenalo to zrušenie otrockého stavu a následné úteky bývalých čiernych otrokov
na sever. Prezident Andrew Johnson v roku 1865 dokončil Lincolnom začatú
iniciatívu smerujúcu k ratifikácií ústavnom dodatku a zrodil sa XIII. dodatok ústavy,
ktorý prevzal ustanovenie Vyhlásenia o zrušení otroctva. Južanské štáty v reakcií
prijali celý rad tzv. Čiernych kódexov, ktoré sa snažili obmedziť novonadobudnuté
občianske práva černochov. Preto bol v roku 1866 prijatý prvý zákon o občianskych
právach, ktorý mal ochrániť černochov pred prejavmi diskriminácie na poli
uzatvárania

manželstiev,

uzatvárania

pracovných

zmlúv

a nadobúdania

nehnuteľného majetku. Keďže vznikli pochybnosti o ústavnom charaktere zákona,
boli jeho ustanovenia prevzaté do XIV. dodatku ústavy, ktorý bol ratifikovaný roku
1868. Ústavný dodatok vyhlásil za občanov USA všetky osoby narodené alebo
naturalizované v USA a podriadené ich jurisdikcií. Ústavný dodatok sa netýkal
pôvodného obyvateľstva Ameriky. Doplnením jeho ustanovení bol XV. dodatok
z roku 1870, ktorý zakázal Spojeným štátom alebo ich členským štátom odoprieť
alebo obmedziť volebné právo občanom USA z dôvodov rasových, farby pleti, či
predchádzajúcej nevoľnej služby. Aj napriek týmto ústavným dodatkom boli
Afroameričania ešte dlho diskriminovaní. Až v roku 1964 bol vydaný nový zákon
o občianskych právach, ktorého výsledkom boli černošské nepokoje a z nich
vyplývajúce definitívne zrovnoprávnenie.
6.4. Klasické európske ústavy

6.4.1. Poľsko
Poľský systém vlády založený na zvrchovanej vláde stavov prostredníctvom
stavovského snemu začal mať vážne trhliny už v polovici 18. storočia. Odpor proti
kráľovskej moci, orientácia na Rusko, ktorá v konečnom dôsledku krajine len
uškodila, snahy Pruska a Rakúska vymôcť si zo situácie územné zisky – to všetko
viedlo v roku 1772 k prvému deleniu krajiny.
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V dosť zložitej a neprehľadnej situácií, kedy kráľ strácal v Poľsku moc a stavy
boli viac menej nečinné, zvolali mocnosti (Prusko, Rusko a Rakúsko) v roku 1773
sejm, ktorý ratifikoval vykonané delenie krajiny. Zároveň sa pokúsil vykonať v krajine
organizačné meny v duchu osvieteneckých ústavných a právnych zásad.
Jednou z najvýznamnejších reforiem bolo založenie Kodifikačnej komisie,
ktorej účelom mala byť revízia poľských zákonov a ich zmodernizovanie. Komisia
pripravila v roku 1778 návrh moderného poľského Občianskeho zákonníka, ktorý
však Sejm po dvojročnom rokovaní odmietol prijať a navždy zakázal o ňom rokovať.
V roku 1790 bolo predlžené volebné obdobie vyslancov zvolených v roku 1788,
zároveň boli vyhlásené nové voľby, ktorými sa mal zdvojnásobiť počet jeho členov.
V tomto, tzv. Štvorročnom sejme sa vytvorili 3 poslanecké zoskupenia, akési prvé
politické strany:
1. Reformná strana, presadzujúca zásadné reformy štátu a práva v poľsko-litovskej
únií,
2. Dvorská strana , ktorej aristokratickí členovia boli za umiernené reformovanie
spoločnosti,
3. Konzervatívna strana, odmietajúca akékoľvek zmeny v krajine, ktorej členmi boli
konzervatívni aristokrati.
Význam Reformnej strany v sneme rástol, keďže však jej členovia hľadali
oporu v Prusku, väčšia časť spoločnosti sa obrátila proti nej. Práve členovia
Reformnej strany vypracovali a predložili Sejmu na schválenie svoj návrh reformnej
ústavy. Reformátori využili v sneme neprítomnosť konzervatívcov, ktorí odišli sláviť
Veľkonočné sviatky domov, a presadili si dňa 3. mája 1791 odhlasovanie prvej
ústavy na európskom kontinente. Význam dokumentu je aj v tom, že ide o prvú
klasickú ústavu v dejinách vôbec, navyše ju prijal zastupiteľský orgán na svojom
riadnom zasadnutí.
Ústava je už vo svoje preambule novátorská – za zdroj všetkej moci v štáte
označuje ľud. Stavia teda na zásade suverenity ľudu. Poddaných v Poľsku
neoslobodzuje, stavia ich len pod ochranu zákona a vlády. Aj toto je významná
reformná myšlienka – umožňuje vláde zasahovať do vzťahov zemepánov
a poddaných, a to prostredníctvom nového štátneho orgánu – Výboru pre ochranu
verejného poriadku. Výbor nemal oprávnenie zasiahnuť v prípade porušenia zákona,
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ale už jeho samotná existencia významne narušila šľachtické privilégiá. Výbor mal
právo vydávať odporúčania pre zemepánov, ako majú uzatvárať s poddanými
urbárske zmluvy, v ktorých mala byť robotná povinnosť nahradená finančnou
náhradou. Významnou zmenou však bolo, že ústava zrušila večné poddanstvo –
nevoľníctvo a umožnila poddaným, aby sa slobodne sťahovali.
Čo sa týka štátnej formy, ústava zrušila úniu Poľského kráľovstva a Litovského
veľkovojvodstva. Nahradila ju konfederatívnou konštitučnou monarchiou. To malo za
následok, že aj v Litve boli založené poľské jednotky miestnej správy.
Ústava ustanovila, že poľský trón bude dedičným. Po smrti kráľa Stanislava II.
Augusta mala poľská koruna pripadnúť Saskej dynastií. Právomocami kráľa mali byť:
1. právo zákonodarnej iniciatívy
2. zvolávanie Sejmu
3. vymenúvanie ministrov (panovník mal navrhovať Sejmu osoby na vymenovanie,
konečné slovo mal mať Sejm)
Obmedzeniami kráľovskej moci boli:
1. kráľ už nebol považovaný za osobitný stav krajiny
2. kráľ stratil právo podpisovať zákony
3. kráľ stratil právo odkladacieho veta. Toto právo získal senát, ktorého radovým
členom sa stal aj panovník.
Zákonodarný orgán – Sejm – získal mimoriadne silné právomoci. Jeho horná
komora – Senát – získala právo veta v politických a súdnych otázkach. Ak však dolná
komora – Poslanecká snemovňa – opakovane vyhlásila rovnaké rozhodnutie, to bolo
okamžite právoplatné. V stanovených záležitostiach sa vyžadovalo spoločné
zasadnutie oboch komôr. Po smrti kráľa Stanislava II. Augusta mala dolná komora
sejmu získať právo voliť členov Senátu.
Ústava vyhlasovala členov Sejmu za poslancov národa. Za národ považovala
len šľachticov. Len šľachtici mali právo vykonávať zákonodarnú moc. Poslanci z
miest sa v dolnej komore parlamentu mali zúčastňovať len rokovaní o veciach, ktoré
sa ich týkali. Právo hlasovať o týchto veciach však mali len šľachtici.
Súčasťou ústavy sa stal zákon o občianstve zo 17. apríla 1791. Tento zákon
ustanovil, že právo na osobnú nedotknuteľnosť a právo nadobúdať vlastníctvo
nehnuteľností budú mať aj občania slobodných kráľovských miest. Okrem toho
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mešťania mohli nadobúdať nižšie úrady, súdne funkcie, mohli slúžiť vo vojsku
a otvorila sa im aj možnosť cirkevnej dráhy. Ústava umožnila hromadne udeľovať
šľachtictvo mešťanom za zásluhy v štátnej službe. Na občanov poddanských miest
by sa toto všetko vzťahovalo len vtedy, keby ich zemepán dovolil na svojom území
uplatňovanie zákona o občianstve a umožnil im nadobúdať vlastníctvo nehnuteľností
dedením.
Volebné obdobie Sejmu podľa ústavy malo trvať dva roky. Počas trvania
volebného obdobia sa museli na pokyn kráľa alebo maršálka dostaviť kedykoľvek na
rokovanie. Sejm mohol zasadať najviac 10 dní, vo výnimočných prípadoch 100 dní.
Ústava definitívne zrušila liberum veto. Rozhodnutia boli prijímané dvojtretinovou
alebo trojpätinovou väčšinou hlasov. Sejm naďalej mohol vymenúvať parlamentné
delegácie. V dôležitých veciach mohli poslanci o návrhoch delegácie hlasovať len
slovami Áno alebo Nie.
Ústava založila nový ústredný štátny orgán – 10 členný Právny výbor. Výboru
predsedal panovník. Jeho úlohou bolo dozerať na činnosť ostatných odborných
výborov Sejmu.
Sejm volil ministrov v celkovom počte 16 na návrh panovníka. Polovica
ministrov mala pochádzať z Poľska a polovica z Litvy. Ústava zrušila panovníkovu
zodpovednosť, poznala len zodpovednosť ministrov Sejmu. Ten mohol podať návrh
na vyslovenie nedôvery ministrovi a následne ho dvojtretinovou väčšinou hlasov
odvolať. Takto odvolaný minister mohol byť na základe návrhu Sejmu odsúdený
Parlamentným súdom.
Ústava zaviedla v Poľsku pomerne výrazné osvietenské reformy aj v oblasti
miestnej správy, mestskej správy, v armáde i súdnictve.
Konzervatívci, ktorí neboli pri prijímaní ústavy prítomní, v apríli 1792 založili
targowickú konfederáciu. Jej deklarácia z 14. mája 1792 zrušila všetky rozhodnutia
Štvorročného sejmu a vyhlásila nové voľby. Súčasne s tým bolo Poľsko bez
vyhlásenia vojny obsadené ruskou armádou. Po krátkych šarvátkach kráľ pristúpil
k targowickej konfederácií. Po tom, čo dovtedy spojenecké Prusko podporilo ruskú
okupáciu, panovníka nasledovala aj väčšina členov Reformnej strany. Prusko
s Ruskom medzitým vo februári 1793 v Petrohrade v tajnosti podpísalo dohodu
o druhom delení Poľska. V júli 1793 zmluvu ratifikoval aj poľský Sejm – tzv. nemý
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Sejm, ktorý protestným mlčaním pod nátlakom ruskej armády akceptoval druhé
oklieštenie krajiny. Znamenalo to definitívne zrušenie poľskej reformnej ústavy
z marca 1791. Epilógom udalostí bolo tretie delenie Poľska v roku 1795, ktorým
krajina zanikla.
6.4.2. Francúzsko

6.4.2.1. Ústavodarná činnosť Národného zhromaždenia a Konštituanty do prijatia
monarchistickej ústavy

Francúzsky kráľ roku 1787 z dôvodu stupňujúcej sa finančnej krízy krajiny
zvolal zhromaždenie notáblov (zložené z prvých dvoch stavov krajiny), ktoré bolo
naposledy zvolané roku 1627. Zhromaždeniu bol predložený plán zdanenia
privilegovaných stavov, s ktorým však notábli neboli ochotní súhlasiť bez politických
ústupkov koruny. Stalo sa životne dôležitým zvolať Generálne stavy.
V auguste 1787 kráľ predložil parížskemu Parlamentu (najvyššiemu súdu
krajiny) svoj upravený finančný návrh, ktorý zamýšľal vydať vo forme ordonancie.
Parlament bol však ochotný pripravovanú ordonanciu inartikulovať iba na príkaz
panovníka, teda proti svojej vôli. Dňa 3. mája 1788 Parlament zverejnil „základné
zákony“ o právach francúzskeho ľudu, ktoré podľa jeho názoru mala dodržiavať aj
kráľovská moc. Keďže parížsky Parlament bol vo svoje protikráľovskej politike
podporovaný aj vidieckymi parlamentmi, Ľudovít XVI. ho rozpustil a jeho právomoci
odovzdal tzv. Plenárnemu súdu (ktorý nezasadal už celé storočia).
Nakoľko v krajine neprestávali nepokoje a pretrvávala nespokojnosť s politikou
dvora, kráľ nariadil dňa 8. augusta 1788, aby sa v máji roku 1789 zišli Generálne
stavy. Po sporoch týkajúcich sa volebného a rokovacieho poriadku zhromaždenia,
ktoré nezasadalo už vyše sto rokov, sa Generálne stavy zišli vo Versailles dňa 5.
mája 1789. Už 17. júna 1789 sa tretí stav Generálnych stavov označil za Národné
zhromaždenie. Následne 20. júna poslanci tretieho stavu zložili prísahu v Loptovej
sieni vo Versailles, v ktorej prisahali, že sa nerozídu dovtedy, kým neprijmú ústavu
Francúzska. Miesto svojho zasadania legalizovali poslanci tretieho stavu tak, že „nič
nemôže byť na prekážku tomu, aby svoje zasadania Národné zhromaždenie
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zvolávalo tam, kde je to potrebné, lebo Národné zhromaždenie je tam, kde sa
zhromaždia jeho členovia, nech je to kdekoľvek“. Dňa 9. júla 1789 sa Národné
zhromaždenie premenovalo na Ústavodarné národné zhromaždenie (Konštituantu).
Azda najvýznamnejším zasadaním Konštituanty v jej dovtedajšej histórií bolo
nočné zasadania v dňoch 4. – 5. augusta 1789, na ktorom sa poslanci hromadne
vzdali svojich feudálnych privilégií a výsad, čím sa snažili podať dobrý príklad
kráľovskej moci a naznačiť želané zrušenie feudalizmu. Dekréty, ktoré počas tohto
zasadania prijali boli prvým krokom k nastoleniu moderného občianskeho štátu vo
Francúzsku. Augustovými dekrétmi prijatými v noci zo 4. na 5. augusta 1789 bol vo
Francúzsku

zrušený

feudálny

absolutizmus.

Najdôležitejšími

ustanoveniami

augustových dekrétov boli:
- úplné zrušenie feudálneho systému, feudálnych a urbárskych práv, povinností
a osobnej služby bez náhrady; zrušenie privilégií feudálnych vrchností;
- zrušenie desiatku; zrušenie zemepanského súdnictva;
- zákaz predaja úradov;
- zrušenie privilégií miestnych administratívnych jednotiek;
- zákaz platiť akékoľvek nové poplatky rímskej Kúrií a jej cirkevným provinciám,
pričom tie dovtedajšie sa nesmeli zvyšovať;
- Konštituanta rozhodla, že preskúma oprávnenosť poplatkov a rent udelených
kráľom šľachte a ak zistí, že sú neoprávnené, zruší ich alebo zníži ich hodnotu;
- bolo tiež stanovené, že každý občan „bez ohľadu na stav“ môže vykonávať všetky
cirkevné, civilné alebo vojenské úrady;
- Konštituanta slávnostne vyhlásila kráľa Ľudovíta XVI. za „obnoviteľa francúzskej
slobody“.
Ďalším významným dokumentom, ktorý Konštituanta prijala ešte pred
monarchistickou ústavou bola Deklarácia práv človeka a občana zo dňa 26. augusta
1789. Deklarácia mala tvoriť už v čase svojho prijatia úvodnú časť ústavy. Dôležitosť
dokumentu je v tom, že je dodnes časťou francúzskej ústavy a bola ňou v prípade
takmer každej francúzskej ústavy (výnimkou boli ústavy direktória a tretej republiky).
Deklarácia bola schválená bez kráľovho podpisu, bola teda prejavom suverenity ľudu
a práve skutočnosť, že ju kráľ nepodpísal umožnila, aby sa stala neskôr úvodnou
časťou republikánskych francúzskych ústav.
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Vo svojej preambule Deklarácia vyhlásila, že jej obsahom sú „prirodzené,
neodňateľné a sväté ľudské práva“, ktoré chce chrániť „v prítomnosti a pod ochranou
Najvyššej bytosti“. Keďže Deklarácia bola koncipovaná ako úvodná časť ústavy,
možno jej ustanovenia rozdeliť na dve kategórie:
- ustanovenia o osobných (ľudských) právach;
- ustanovenia o základných zásadách ústavnosti.
Medzi ustanovenia o osobných (ľudských) právach patria tieto:
1) Vymedzenie právneho postavenia fyzických osôb, podľa ktorého „ľudia sa rodia
a zostávajú slobodní a vo svojich právach sú si rovní. Sociálne rozdiely sú oprávnené
len vtedy, ak ide o všeobecný osoh“. Právami vyplývajúcimi z tohto slobodného
postavenia boli: sloboda, vlastníctvo, bezpečnosť a odpor proti útlaku.
2) Deklarácia v záujme definovať teoretické hranice zabezpečenia slobody
ustanovila, že sloboda spočíva v tom, že sa môže robiť všetko, čo druhému neškodí.
Uplatňovanie prirodzených práv každého človeka má iba také obmedzenia, ktoré
ostatným členom spoločnosti garantujú uplatňovanie rovnakých práv. Tieto
obmedzenia môže stanoviť iba zákon. Iba zákonom možno zakázať konanie, ktoré
škodí spoločnosti. Každý môže konať to, čo zákon nezakazuje a nikto nemôže byť
nútený konať niečo, čo zákon neukladá. Slobodné vyjadrovanie myšlienok a názorov
slovom a písmom bolo zabezpečené všetkým občanom. Zákon mohol túto slobodu
obmedziť iba vtedy, ak bola zneužitá.
3) Deklarácia vyhlásila vlastníctvo za „sväté a neporušiteľné právo“, ktorého nemohol
byť nikto pozbavený. Vyvlastnenie bolo možné len na základe zákona, vo verejnom
záujme a za spravodlivé a vopred známe odškodnenie.
4) V prípade práva na bezpečnosť Deklarácia poznala trestnoprávne garancie jeho
uplatňovania. Zakázala každé predbežné zadržanie, ktoré nespĺňalo zákonom
stanovené podmienky, zaviedla zásadu prezumpcie neviny, zásady nullum crimen
sine lege a nulla poena sine lege, napokon deklarovala rovnosť pred zákonom.
Medzi ustanovenia o základných zásadách ústavnosti podľa Deklarácie práv
človeka a občana patrili:
1) zásada, že suverenita pochádza od ľudu a taká spoločnosť, v ktorej nie sú
zabezpečené ľudské práva a v ktorej nedošlo k oddeleniu verejných mocí, nemá
ústavu.
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2) zásada, že zákon je vyjadrením vôle ľudu, preto má každý občan právo zúčastniť
sa na jeho prijímaní či už osobne, alebo prostredníctvom zvolených zástupcov.
3) občanom boli priznané práva kontroly nad použitím prostriedkov štátneho rozpočtu
a každý musel znášať daňovú povinnosť, dane však mali byť rovnomerne rozdelené
medzi občanov, ktorí ich museli platiť vo výške určenej podľa svojich platobných
schopností.
4) práva človeka a občana mala garantovať ozbrojená verejná moc, ktorá mala byť
využívaná v prospech všetkých a nie k osobnému úžitku tých, ktorým bola zverená.
6.4.2.2. Francúzske revolučné ústavy
6.4.2.2.1. Monarchistická ústava z roku 1791

Monarchistickú ústavu Francúzska – prvú z francúzskych ústav vôbec – prijala
Konštituanta dňa 3. septembra 1791 a panovník ju podpísal o 10 dní neskôr. Táto
ústava sa stala ústavným vzorom pre všetky kontinentálne konštitučné monarchie.
Preambulu ústavy tvorila Deklarácia práv človeka a občana, ktorá však bola
doplnená o slobodu vyznania, zhromažďovania, právo na verejnú výpomoc
(predchodcu sociálnych práv) a právo na jednotné školské vzdelanie. Monarchistická
ústava zakotvila tiež pojem štátneho občana. Štátnym občanom Francúzska sa
stával každý človek narodením, ak bol francúzskym občanom jeho otec. Cudzinci
mohli štátne občianstvo nadobudnúť, ak splnili ústavou stanovené podmienky.
Občanov rozdelila ústava na aktívnych a pasívnych. Aktívni občania mali aj politické
práva (najmä právo volebné), pasívni občania (sem patrili všetci muži, ktorí nespĺňali
zákonné podmienky na zisk aktívneho štátneho občianstva a ženy) tieto práva
nemali.
Základnou otázkou, ktorú musela ústava vyriešiť, bolo volebné právo. Aktívni
štátni občania mohli mať aktívne alebo pasívne volebné právo. Aktívne volebné
právo (právo voliť) mali občania starší ako 25 roční s trvalým pobytom vo
Francúzsku, ktorých príjem sa rovnal trojdňovému platu. Pasívne volebné právo (byť
volení za voliteľov) mali tí aktívni občania, ktorí spĺňali podmienku pre priznanie
aktívneho volebného práva a ich príjem bol vo výške 100 – 400 denného platu podľa
toho, či boli vlastníkmi, nájomcami alebo zamestnancami, alebo bývali v meste alebo
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na vidieku.
Ústava rozdeľovala štátnu moc na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Najvyšším
orgánom zákonodarnej moci bolo Zákonodarné Národné zhromaždenie. Voľby do
tohto legislatívneho orgánu boli nepriame. V prvom stupni boli na tzv. volebných
zhromaždeniach v departamentoch volení volitelia – elektori, ktorí mali s konečnou
platnosťou rozhodnúť o tom, kto bude daný departement zastupovať v parlamente.
Elektori museli spĺňať požiadavku pasívneho volebného práva. Poslancami sa však
mohli stať aj osoby, ktoré nemali pasívne volebné právo. Poslancom nemohli byť
dávané príkazy (princíp voľného mandátu). Ústava zaviedla princíp nezlučiteľnosti
(inkompatibility) poslaneckého mandátu s výkonom funkcie v štátnej správe. Poslanci
nemohli byť zvolení bezprostredne dvakrát po sebe. Preto členovia bývalej
Konštituanty

nemohli

byť

zvolení

za

členov

Zákonodarného

Národného

zhromaždenia (ústava platila retroaktívne). Poslanci Zákonodarného Národného
zhromaždenia mali poslaneckú imunitu, teda neboli stíhateľní za to, čo povedali,
napísali alebo vykonali počas trvania mandátu. Trestné stíhanie voči nim bolo možné
začať len vtedy, ak dalo Zákonodarné Národné zhromaždenie súhlas na vznesenie
obžaloby. Poslanci boli nedotknuteľní.
Osobitosťou Zákonodarného Národného zhromaždenia bolo, že to bol orgán
jednokomorový. Volebné obdobie poslancov bolo dvojročné. Ústava nevyžadovala,
aby bolo Zákonodarné Národné zhromaždenie niekým zvolávané. Parlament sa
schádzal každoročne sám, zároveň však platilo, že ho nemohol nikto rozpustiť.
Do kompetencie Zákonodarného Národného zhromaždenia patrili:
- tvorba zákonov (kráľ mal len zákonodarnú iniciatívu);
- výlučné právo rozhodovať o štátnom rozpočte;
- vykonávanie kontroly nad ministrami; definitívne rozhodovanie o vojne mieri;
-ratifikácia medzinárodných zmlúv (bez nej nemohli byť zmluvy platné).
Každý návrh predložený Zákonodarnému Národnému zhromaždeniu bol
podrobený trom čítaniam. Po každom čítaní bolo možné začať diskusiu, parlament
prijal definitívne stanovisko k návrhu až po jej skončení. Na prijatie návrhu sa
vyžadovala absolútna väčšina. Ak bol návrh zákona vo všetkých troch čítaniach
odmietnutý,

mohol

byť

opätovne

predložený

Zákonodarnému

Národnému

zhromaždeniu až v nasledujúcom volebnom období. Parlament mohol určitú otázku
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vyhlásiť za naliehavú a rozhodnúť o nej v skrátenom legislatívnom konaní len vtedy,
ak bol takýto návrh patrične odôvodnený. Rozhodnutia parlamentu mali byť
predložené kráľovi, ktorý mal dvakrát právo veta. Ak parlament po tretí raz prijal
kráľom dvakrát vetovanú normu, ten ju musel podpísať, zákon musel byť opatrený
kráľovskou alebo ministerskou pečaťou a musel byť publikovaný.
Hlavou výkonnej moci bol panovník, ktorý ju vykonával spoločne s ministrami
a inými „poverenými“ osobami. Osoba panovníka bola nedotknuteľná, jeho moc bola
dedičná v mužskej línií Bourbonovského rodu s využitím zásady primogenitúry.
Ústava kráľa nepovažovala za osobu stojacu nad zákonmi, panovník ich mal len
aplikovať. Kráľ pri nástupe na trón alebo v deň dosiahnutia plnoletosti musel pred
Zákonodarným Národným zhromaždením zložiť prísahu na ústavu.
Členovia kráľovskej rodiny nemohli byť zvolení do žiadneho civilného úradu,
mohli však byť vymenovaní panovníkom do úradov, ktoré boli pod jeho priamym
vedením a mohli sa stať veľvyslancami, ak ich vymenovanie schválil parlament.
V prípade kráľovej nedospelosti ho mal v úrade zastupovať regent, ktorý bol
jeho najbližším mužským príbuzným alebo bol volený volebným zhromaždením
aktívnych občanov. Na regenta sa vzťahovali rovnaké ustanovenia ako na kráľa.
Kompetencie panovníka ako hlavy výkonnej moci boli pomerne široké:
- Kráľ vymenúval všetkých úradníkov exekutívy (ministrov jednotlivo, lebo netvorili
vládu), veľvyslancov a veliteľov armády.
- Panovník sa staral o zahraničnú politiku krajiny, bol strážcom verejného poriadku.
- Mal právo vydávať nariadenia, ktoré však boli platné len vtedy, ak ich spoločne
s ním podpísal aj príslušný minister.
- Kráľ mal právo okrem ustanovujúcej schôdze kedykoľvek zvolať zasadnutie
Zákonodarného Národného zhromaždenia, ak si myslel, že si to situácia vyžaduje.
- Panovník mohol predkladať návrhy zákonov, ktoré však musel podpísať aj príslušný
minister.
- Kráľ sa mohol zúčastniť na zasadaní parlamentu a predsedať mu.
- Keďže kráľ za svoje skutky nemohol byť volaný na zodpovednosť, ústava stanovila
ministerskú zodpovednosť voči parlamentu. Zákonodarné Národné zhromaždenie
mohlo z vlastnej iniciatívy navrhnúť začatie disciplinárneho konania na Najvyššom
súdnom dvore, keď minister konal v rozpore s ústavou, dopustil sa konania proti
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štátu, poškodil vlastníctvo alebo iné slobody občanov, alebo sa dopustil úradných
pochybení.
Ústava upravila aj organizáciu súdnej moci. Súdna sústava kopírovala
sústavu miestnej správy, ktorú ústava upravila úplne v rozpore s dovtedajšou
organizáciou miestnej správy. Vzniklo 83 departementov, tie sa delili na dištrikty
a kantony. Najnižšou administratívnou jednotkou bola obec. Francúzske súdy sa
delili na občianske, obchodné a trestné. V obciach, ktoré boli významnými
obchodnými strediskami pôsobili obchodné súdy, ktoré boli prvostupňovými súdmi
v obchodných veciach. Vo všetkých obciach pôsobili policajné súdy, ktoré riešili veci
menších priestupkov. V kantonoch pôsobili najnižšie občianske súdy – rodinné súdy
a zmierovací sudcovia, ktorí im predsedali. Zmierovací sudcovia riešili okrem
rodinnoprávnych vecí aj menšie občianskoprávne spory a niektoré trestné veci
súvisiace s civilnými spormi. V kantonoch pôsobili tiež nápravné policajné súdy,
ktorých kompetencia sa vzťahovala na súdenie prečinov. V dištriktoch pôsobili súdy
so zmiešanou kompetenciou – tribunály, čiže okresné súdy. Tribunál riešil v prvom
stupni majetkové spory, zároveň však bol odvolacím súdom voči rozsudkom všetkých
nižších (kantonálnych i obecných) súdov. Odvolanie proti prvostupňovému rozsudku
tribunálu sa podávalo na tribunál susedného dištriktu. Popri okresných súdoch
pôsobili aj zmierovací sudcovia a zmierovacie výbory. V departementoch pôsobil
jediný typ súdov – trestný tribunál, ktorý spoločne s 12 člennou porotou súdil ťažké
trestné činy. Odvolania voči jeho rozhodnutiu sa podávali na trestný tribunál
susedného departementu. Najvyšším súdom krajiny, ktorý pôsobil v hlavnom meste,
bol Kasačný tribunál. Tento súd súdil len prípady porušenia hmotnoprávnej alebo
procesnej normy, ku ktorým došlo v prvostupňovom konaní pred nižšími súdmi, teda
to nebol odvolací súd apelačnej povahy. Súd mohol napadnuté rozhodnutie zrušiť
a vrátiť vec do prvostupňového konania na opätovné rozhodnutie, alebo potvrdiť
prvostupňový rozsudok. Osobitným súdom bol Najvyšší súdny dvor, ktorý rozhodoval
veci najvyšších štátnych úradníkov a trestné činy proti štátu. Jeho sudcami boli
sudcovia Kasačného tribunálu.
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6.4.2.2.2. Jakobínska ústava z roku 1793

Neúspešný pokus kráľa o útek z krajiny v auguste 1792 vyvolal reakciu
zákonodarnej moci, ktorá napokon viedla dňa 21. septembra 1792 k zrušeniu
monarchie a vyhláseniu republiky. Monarchistická ústava bola zrušená, zároveň boli
zvolení členovia ústavodarného výboru, ktorého úlohou bolo vypracovať novú ústavu.
Tento výbor sám seba neoznačil ako Ústavodarný ani ako Zákonodarný, ale podľa
anglického vzoru (viď anglický „Convention Parliament“, ktorý bol zvolaný po zániku
protektorátu) ako Národný Konvent. Väčšinu v Konvente do júna 1793 mali poslanci
z departementu Gironde, preto Konvent v tejto etape nazývame girondistickým. Od 2.
6. 1793 do 27. 6. 1794 v Konvente prevládala radikálna jakobínska väčšina, preto
tento Konvent označujeme ako jakobínsky.
Už v období girondistického Konventu bol vypracovaný návrh novej ústavy,
ktorý sa však nepodarilo v Konvente presadiť, lebo v krajine vypukli krvavé zrážky,
následkom ktorých prevzali vedúce postavenie jakobíni. Girondistický návrh ústavy
bol v júni 1793 prepracovaný, Konvent ho prijal ako novú ústavu Francúzska dňa 24.
6. 1793. Jakobínska ústava bola následne predmetom ľudového hlasovania, ktoré ju
veľkou väčšinou odobrilo. Takýmto spôsobom prijatá a právoplatná ústava sa však
nestala právne účinnou. Jej účinnosť Konvent odložil na neurčito, kým sa v krajine
nepodarí vyriešiť napätú zahraničnopolitickú situáciu (Francúzsko bolo vo vojne proti
monarchistickej koalícií). Dovtedy bol text platnej ústavy odložený do skrinky
vyrobenej z cédrového dreva, ktorú umiestnili k nohám predsedu Konventu, aby
všetkým členom Konventu pripomínala ústavné právne pravidlá.
Jakobínska ústava sa nikdy nestala právne účinnou, považujeme ju však za
„najdemokratickejšiu“ ústavu Francúzska.
Jakobínska ústava vyhlásila, že jediným zdrojom suverenity v štáte je ľud.
Jakobíni prevzali do svojej ústavy pravidlá zavedené v závere monarchie, ktorými
bolo v krajine zavedené všeobecné volebné právo pre všetkých občanov – mužov od
21 rokov veku, ak sa počas jedného roka zdržiavali na jednom mieste v krajine. Bolo
teda zrušené rozdelenie občanov na aktívnych a pasívnych, zároveň stratilo platnosť
dovtedajšie rozlišovanie medzi aktívnymi občanmi s aktívnym a pasívnym volebným
právom. Jakobínska ústava zrušila vo Francúzsku otroctvo.
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Dôležitou súčasťou ústavy bola Deklarácia práv človeka a občana, ktorá sa
však stala súčasťou ústavy v značne pozmenenej podobe. Robespierre nepovažoval
vlastníctvo za právo, ktoré má byť chránené ústavou, naopak si želal zakotviť ako
sväté a neodňateľné práva Francúzov právo na prácu a štátnu sociálnu pomoc
a právo na verejné vzdelávanie. Zároveň vodca jakobínov presadil, aby v Deklarácií
práv človeka a občana bolo upravené aj zhromažďovacie právo. Novinkou medzi
občianskymi slobodami bolo ustanovenie, podľa ktorého mal ľud alebo ktorýkoľvek
jeho príslušník právo a zároveň „najsvätejšiu a neodpustiteľnú“ povinnosť vzbúriť sa
proti verejnej moci, ak táto zneužívala svoje oprávnenia.
Jakobínska ústava zachovávala trojdelenie štátnej moci na legislatívu,
exekutívu a jurisdikciu. Najvyšším orgánom legislatívnej moci bolo jednokomorové
Národné zhromaždenie, ktorého členovia mali byť volení spôsobom, ako to bolo
upravené v ústave z roku 1791. Obdobné boli aj pravidlá zákonodarného procesu,
s jedinou zmenou: ak Národné zhromaždenie rozhodlo o prijatí zákona, prijatý návrh
mal byť odoslaný volebným zhromaždeniam do departementov a ak ich členovia do
40 dní nepodali námietky proti návrhu, stával sa návrh zákonom. Takýmto spôsobom
jakobínska ústava ako prvá ústava v dejinách vôbec zakotvila inštitút ľudového
hlasovania – referenda (pravda, nie v modernom ponímaní).
Najvyšším orgánom výkonnej moci bol podľa jakobínskej ústavy Výkonný
výbor, ktorý mal mať 24 volených členov. Volebné zhromaždenia v departementoch
volili na tento účel elektorov, ktorí mali vybrať kandidátov v počte zodpovedajúcom
počtu departementov. Spomedzi označených kandidátov Národné zhromaždenie
zvolilo 24 členov výboru, ktorých oprávnenia a právne postavenie bolo upravené
analogicky podľa ustanovení ústavy z roku 1791 o orgánoch výkonnej moci.
Orgány verejnej správy a sudcovia mali byť podľa jakobínskej ústavy takisto
voliteľné. Na rozdiel od orgánov legislatívy a exekutívy sa však na takýchto voľbách
mohli zúčastniť všetci občania Francúzska, čo malo svoj význam hlavne vo voľbách
prísediacich sudcov.
Ustanovenia jakobínskej ústavy zostali len na papieri. Vojna proti cudzej
intervencií a domácim monarchistickým povstaniam prinútila jakobínsku vládnucu
špičku, aby dekrétom z 10. októbra 1793 odložila účinnosť ústavy (pôvodne len do
konca vojny). Namiesto volieb ústavných orgánov bola zavedená prax stáleho
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zasadania Konventu, ktorý si na výkon administratívnych úloh vytvoril nové, osobitné
orgány. Najvýznamnejšími z nich boli Výbor pre verejné blaho a Výbor pre verejnú
bezpečnosť.
Výbor pre verejné blaho so svojimi 10 členmi plnil funkcie revolučnej vlády.
Formálne síce zasadal aj Výkonný výbor, jeho členovia (ministri) ako aj všetci
príslušníci generality však boli zodpovední práve Výboru pre verejné blaho
vedenému

Maximiliánom

Robespierreom.

Pôvodnou

funkciou

výboru

bolo

„zabezpečenie verejných potrieb“, tento pojem však jakobíni vykladali natoľko
extenzívne, že v sebe obsiahol aj kompetencie ostatných štátnych orgánov. Konvent
sa napokon svojim dekrétom zo 4. decembra 1793 vyhlásil za najvyšší orgán štátu
a deklaroval, že najvyšším orgánom výkonnej moci je Výbor pre verejné blaho. Výbor
mal každých 8 dní podávať hlásenia Konventu o svojej činnosti, táto povinnosť sa
však dodržovala iba formálne, čo napokon viedlo k prevzatiu diktátorských plných
mocí.
Vzniku diktatúry vo Francúzsku napomáhala aj existencia dvoch ďalších
štátnych orgánov. Prvým z nich bol Výbor pre verejnú bezpečnosť, ktorý plnil úlohy
ministerstva polície a úradu tajnej bezpečnostnej služby. Konvent splnomocnil práve
tento výbor výkonom dohľadu nad podozrivými osobami a správou väzníc (podľa
zákona o podozrivých osobách zo 17. septembra 1793). Jakobínska diktatúra bola
dovŕšená vznikom Revolučného tribunálu – teda mimoriadneho súdu oprávneného
súdiť osoby považované za nepriateľov štátu a revolúcie. Paradoxom doby je, že
obeťami súdneho a politického teroru (ďalšími formami teroru boli teror hospodársky
zavedený zákonom o všeobecnom maxime a teror náboženský, ktorým bolo
kresťanstvo v krajine nahradené kultom Najvyššej bytosti a bol zavedený revolučný
kalendár) sa stala kráľovná Mária Antoinetta, tak ako girondistickí pohlavári, ako aj
radikálni „hebertisti“ a napokon aj sám vodca jakobínov Robespierre (po prijatí
druhého zákona o podozrivých osobách vo februári 1794 boli dokonca vynášané
hromadné rozsudky, súdne konanie muselo skončiť vynesením rozsudku do 24
hodín, obžalovaní nemali právo na obhajobu).
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6.4.2.2.3. Thermidoriánska ústava z roku 1795 – Ústava III. roku

Dňa 27. júla 1794 (podľa revolučného kalendára 9. thermidora) sa začal súdny
proces s predsedom Výboru pre verejné blaho Maximiliánom Robespierreom. Už na
druhý deň sa konala verejná poprava. Následne sa do Konventu vrátili girondisti.
Pôvodný plán na obnovenie ústavného režimu zamýšľal obnoviť ústavu z roku 1791,
nie však jej ustanovenia o kráľovskej moci. Republikánska forma štátu mala teda
zostať zachovaná. Preto bolo prijaté rozhodnutie o vypracovaní novej ústavy. Tá sa
stala napokon účinnou dňa 25. augusta 1795, teda podľa revolučného kalendára
v III. roku republiky. Preto je táto ústava označovaná aj ako ústava III. roku, častejšie
však hovoríme o Thermidoriánskej ústave (či podľa jej ustanovení o výkonnej moci aj
o direktoriálnej ústave).
Ústava zaviedla princíp virilizmu, podľa ktorého boli najviac oprávnení
vykonávať verejnú moc tí občania, ktorí mali dostatok majetku, lebo v takomto
prípade nehrozilo, že sa budú nezákonne obohacovať. Thermidoriánska ústava
zrušila princíp suverenity ľudu alebo národa a nahradila ho suverenitou občanov.
Občanmi však podľa jej ustanovení boli len osoby, ktoré platili priame dane,
nemajetní občanmi neboli. Aktívne a pasívne právo voliť mali tiež len majetní občania
– volebným cenzom bolo dokázanie platenia priamych daní. Osoby, ktoré neplatil
priame dane (teda nemali majetok alebo príjem) boli vyškrtnuté zo zoznamu voličov.
Do zoznamu voličov boli zapísaní len tí občania, ktorí vedeli čítať a písať. Voľby boli
dvojstupňové – na volebných zhromaždeniach boli volení elektori, ktorí boli
oprávnení voliť poslancov Zákonodarného zboru.
Absolútnou novinkou bola právna úprava občianskych práv a slobôd.
V ústavodarnom procese v Konvente prebehli vážne debaty o tom, či má byť
Deklarácia práv človeka a občana vôbec súčasťou novej ústavy. Napokon Konvent
vypracoval ako úvodnú časť ústavy úplne nový dokument – Deklaráciu práv
a povinností človeka a občana, v ktorej práva človeka a občana chápal ako
povinnosti štátu a „povinnosti“ boli vlastne výsadami občanov. Významnou úpravou
bolo ustanovenie o rovnosti občanov, ktorú ústava chápala výlučne ako rovnosť pred
zákonom. Thermidoriánska ústava zrušila právo odporu občanov ako príliš
nebezpečné. Neskoršie zákony prijaté v období direktória dokonca vyslovene
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zakázali občiansky odpor, keď poskytli ozbrojeným zložkám právo použiť zbrane
proti akémukoľvek zhromaždeniu, ktoré sa odmietlo rozísť napriek príkazu polície
alebo armády.
Thermidoriánska ústava mala úplne nové ustanovenia o zákonodarnej moci,
ktorými bol vo Francúzsku zavedený dvojkomorový systém legislatívy. Zákonodarný
zbor mal dve komory – Radu 500 a Radu starších. Členmi Rady 500 (počet členov je
jednoznačný už z názvu) boli občania – muži starší ako 30 roční, ktorí žili na území
Francúzska aspoň 10 rokov. Za člena Rady starších (250 členov) mohol byť zvolený
každý občan starší ako 40 ročný, ak žil vo Francúzsku aspoň 15 rokov, bol ženatý
alebo rozvedený (ustanovenie malo vylúčiť z členstva v Rade duchovných). Obe
komory boli volené na 3 roky a každý rok boli z 1/3 obnovované. Zákonodarnú moc
z väčšej časti vykonávala Rada 500, v ktorej boli predkladané a prerokúvané návrhy
zákonov. Zákon bol však definitívne prijatý až po schválení Radou starších.
Thermidoriánska ústava zaviedla teda v zákonodarnej moci zásadu kontroly
zákonodarnej iniciatívy.
Novým ústavným orgánom bolo päťčlenné Direktórium volené Radou starších
spomedzi kandidátov Rady 500. Direktórium vykonávalo zahraničnopolitické
kompetencie, uzatváralo medzinárodné zmluvy, menovalo ministrov (jednotlivo,
pojem vlády neexistoval) a ostatných ústredných úradníkov štátu, bolo nadriadeným
(veliteľským) orgánom armády. Ani jeden člen direktória nemohol vystupovať
samostatne ako veliteľ armády. Direktórium malo tiež zabezpečiť aplikáciu zákonov
a dozerať nad ňou. Direktórium riadilo činnosť ministrov (pôvodne v počte 6, ktorí
nahradili jednotlivé výbory bývalého Konventu). Počet ministrov v období direktória
vzrástol podľa toho, aké úlohy štátnej správy mali vykonávať.
6.4.2.3. Francúzsky ústavný vývoj do roku 1918

Konzulská ústava (ústava VIII. roku) z roku 1799. Obdobie direktória zaviedlo
tzv. direktoriálny teror (prísne dodržiavanie zákonov) a hospodársky liberalizmus.
Práve zrušenie jakobínskych obmedzení maximálnych cien (aj základných potravín)
spôsobilo nespokojnosť chudobnejších skupín obyvateľstva a opätovný návrat
monarchistických myšlienok. V napätej situácií povolalo direktórium do služby
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v hlavnom meste generála Napoleona Bonaparta, ktorý v jeho službách rozohnal
monarchistické povstanie a v novembri 1799 aj poslancov zákonodarného zboru, čím
uskutočnil štátny prevrat.
Po jeho uskutočnení Bonaparte spolu so svojimi spoločníkmi prevzal moc
a vyhlásil tzv. dočasný konzulát. Zároveň zrušil thermidoriánsku ústavu a začal práce
na novej. Tá bola prijatá dňa 13. decembra 1799, potvrdila Francúzsko ako
republiku, zároveň však zaviedla nový typ republiky – konzulát.
Ústava VIII. roku zaviedla mimoriadne zložitý volebný systém – až
štvorstupňové voľby do štátnych orgánov. Aktívne volebné právo priznávala všetkým
občanom – mužom starším ako 21 rokov, ktorí sa zdržiavali vo Francúzsku aspoň
jeden rok.
Konzulská ústava zaviedla nový typ moci v štáte – vládnu moc. Štátne orgány,
ktoré vykonávali vládnu moc, boli najsilnejšími ústavnými orgánmi. Vládnu moc mali
traja konzuli, štátna rada a ministri. Zákonodarnú moc v krajine vykonávali okrem
týchto orgánov ešte tribunál, zákonodarný zbor a senát. Konzuli boli volení občanmi
Francúzska a mohli byť znovuzvolení bez akýchkoľvek obmedzení. Najsilnejšie
postavenie spomedzi nich mal prvý konzul (Bonaparte), ktorý vyhlasoval zákony,
menoval úradníkov ústrednej a miestnej štátnej správy a armádnu špičku a všetkých
sudcov. Druhý a tretí konzul mu v jeho konaní radili. Ministrov menoval prvý konzul
jednotlivo,
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vládu.

Priebeh

zákonodarného

procesu

bol

upravený

najzložitejšie spomedzi všetkých európskych ústav. Prvý konzul prostredníctvom
príslušného ministra navrhoval zákony. Návrh zákona bol prednesený najprv
v štátnej rade, ktorá posúdila jeho ústavnosť; potom pred tribunálom, ktorý sa vyjadril
k jeho zákonnosti; napokon v zákonodarnom zbore, ktorý ho odhlasoval (v závere
obdobia konzulátu s vylúčením akejkoľvek rozpravy); v samom závere prijatý zákon
musel ešte odobriť tzv. Ochranný senát a až potom ho prvý konzul vyhlásil. Ak bolo
potrebné meniť ústavu, legislatívny proces sa skomplikoval – najprv musel
zákonodarný zbor pozastaviť platnosť tej dovtedajšej, potom prebehli prvé dve fázy
zákonodarného procesu a senát vydal tzv. senatus konzultu (ústavnú zmenu), ktorú
vyhlásil prvý konzul.
Prvou takouto senatus konzultou, ktorá zmenila konzulskú ústavu, bola
senatus konzulta z 3. septembra 1802, ktorá býva označovaná aj ako ústava X. roku.
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Táto ústava značne rozšírila právomoci prvého konzula na úkor ostatných
zákonodarných orgánov, zároveň udelila Napoleonovi Bonapartovi úrad konzula
doživotne s právom určiť nástupcu. Na čele štátu zostal prvý konzul. Významnou
bola štátna rada, ktorá stratila časť svojej právomoci v prospech senátu. Novým
štátnym orgánom bola tajná rada, ktorej členmi boli konzuli, dvaja ministri, senátori,
členovia štátnej rady a vysokí úradníci Čestnej légie.
Cisárska ústava (ústava XII. roku). Bola prijatá senatus konzultou z 18. mája
1804 a jej základným ustanovením bolo poskytnutie hodnosti „cisára všetkých
Francúzov“ Napoleonovi Bonapartovi. Cisársky titul sa mal dediť po meči v rode
Bonapartovcov. Cisár si mohol nástupcu trónu aj adoptovať spomedzi detí svojich
vnukov alebo súrodencov. Cisárska ústava zaviedla nový štátny orgán ríšsku hlavnú
radu, ktorej členov vymenúval cisár doživotne a nebolo možné ich z úradu odvolať.
Všetci úradníci štátu (aj tí nižší) museli zložiť prísahu, že budú brániť územnú
celistvosť štátu, že dodržia a inými nechajú dodržať konkordát a slobodu vyznania,
rovnosť práva a nezmeniteľnosť odpredaja národného majetku.
Po páde Napoleona I. a jeho internovaní na Elbu bola vo Francúzsku
obnovená konštitučná monarchia a na trón bol povolaný Ľudovít XVIII. Ten v júni
1814 vydal oktrojovanú ústavu – Chartu, v ktorej sa vyhlásil za zdroj všetkej moci a
„panovníka z Božej milosti“. Národ mal len tie práva, ktoré mu panovník ústavou
priznal.

Zákonodarnú

moc
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spoločne

s dvojkomorovým

parlamentom, zloženým z Panskej a Poslaneckej snemovne. Členov Panskej
snemovne vymenúval panovník, poslanci dolnej komory boli volení v dvojstupňových
voľbách s využitím vysokého majetkového cenzu.
V období Napoleonovej stodňovej vlády bol dňa 1. júna 1815 vyhlásený tzv.
Dodatočný akt, ktorý doplňoval konzulskú a cisársku ústavu. Systém štátnych
orgánov však zostal nezmenený. Po páde stodňového cisárstva sa Francúzsko
vrátilo k oktrojovanej ústave.
Ústavným základom júlovej monarchie bola ústava z roku 1830 – občianska
Charta Ľudovíta Filipa Orleánskeho. Bola to vlastne prepracovaná ústavná Charta
z roku 1814, ktorá však zrušila zásadu „kráľovstva z Božej milosti“ a obmedzila
právomoci panovníka v oblasti legislatívy. Inak ústava zachovala systém zavedený
Chartou Ľudovíta XVIII.
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Po zvrhnutí monarchie vo februári 1848 vznikla vo Francúzsku druhá
republika. Podľa jej ústavy z 10. novembra 1848 zvrchovaná moc v štáte patrila
francúzskym

občanom.

Zákonodarnú

moc

malo

jednokomorové

Národné

zhromaždenie. Voľby boli všeobecné, priame, s tajným hlasovaním (aktívne volebné
právo mali občania od 21 rokov, pasívne od 25 rokov). Hlavou štátu a aj výkonnej
moci bol prezident, ktorý bol volený priamo občanmi. Prezidentom sa stal Ľudovít
Napoleon Bonaparte, ktorý uskutočnil v decembri 1851 štátny prevrat.
Dňa 14. januára 1852 vydal Ľudovít Napoleon Bonaparte novú ústavu, ktorá
zachovala republikánsku vládnu formu, predlžila však jeho volebné obdobie na 10
rokov. Prezident sa stal najsilnejším ústavným článkom a každý svoj krok si mohol
dať schváliť v referende. Moc v štáte vykonával spoločne s ministrami, štátnou radou,
senátom a zákonodarným zborom. V decembri 1852 bola prijatá novela Bonapartovej
ústavy, ktorou bola legalizovaná snaha prezidenta o obnovenie cisárstva, potvrdená
už v novembri ľudovým hlasovaním. Prezident Ľudovít Napoleon Bonaparte prijal titul
cisára už ako Napoleon III., jeho hodnosť sa stala dedičnou v mužskej línií podľa
princípu primogenitúry. Obdobne ako v prípade prvého cisárstva, aj teraz si panovník
mohol nástupcu adoptovať, ak by nemal vlastných potomkov. Od roku 1860 sa
cisárska moc vo Francúzsku začala oslabovať, čo vyústilo do vydania tzv.
parlamentnej ústavy zo dňa 3. februára 1870. Francúzsko sa na jej základe stalo
parlamentnou monarchiou, to však nezabránilo pádu cisárskeho režimu po porážke
Prusmi pri Sedane v septembri 1870.
Po páde druhého cisárstva bola vo Francúzsku vyhlásená tretia republika.
Práce na jej ústave boli na čas prerušené povstaním parížskeho ľudu známym ako
Parížska komúna v marci – máji 1871. Národné zhromaždenie zvolené už vo februári
1871 sa po porážke Komúny premenovalo na Konštituantu a v priebehu roku 1875
vypracovalo ústavu tretej republiky, ktorá sa stala ústavným vzorom pre mnohé
ústavy 20. storočia (aj pre československú ústavnú listinu z roku 1920).
Súčasťou ústavy tretej republiky nebola Deklarácia práv človeka a občana ani
žiaden iný dokument fixujúci občianske práva a slobody. Dôvodom je, že táto ústava
nebola uceleným jednoliatym dokumentom, ale ju tvorili tzv. organické (ústavné)
zákony:
- o organizácií senátu z februára 1875;
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- o organizácií verejnej moci z februára 1875;
- o vzájomnom pomere verejných mocí z júna 1875;
- o voľbách senátorov z novembra 1875;
- o voľbách poslancov z novembra 1875.
Na čele republiky stál silný prezident volený Národným zhromaždením. Každý
prezidentov akt musel spolupodpísať príslušný minister. Na čele ministerstiev stáli
ministri, ktorí tvorili ministerskú radu pod predsedníctvom prezidenta. Ministerská
rada bola vládou. Ministrov mohol viesť aj ministerský predseda – v takom prípade sa
vláda označovala ako kabinetná rada. Vláda bola zodpovedná vždy Poslaneckej
snemovni.
Zákonodarnú moc vykonávalo Národné zhromaždenie zložené z dvoch komôr
– Poslaneckej snemovne a Senátu. Senát mal 300 členov volených volebnými
komisiami krajov a kolónií. Poslanecká snemovňa mala 584 poslancov volených na 4
roky vo všeobecných a priamych voľbách. Aktívne volebné právo mali občania starší
ako 21 rokov, pasívne starší ako 25 rokov. Volebné právo nemali osoby v činnej
vojenskej službe. Ústava stanovovala inkompatibilitu výkonu poslaneckej alebo
senátorskej funkcie s určitými činnosťami. Každý člen Národného zhromaždenia
mohol podávať návrhy zákonov, ktoré museli schváliť obe snemovne.
Ústava tretej republiky platila vo Francúzsku až do roku 1945, kedy bola po
druhej svetovej vojne vyhlásená tzv. štvrtá francúzska republika na čele s gen. De
Gaullom.

6.4.3. Taliansko

Taliansko patrilo už v stredoveku medzi rozdrobené oblasti Európy. Určitú
organizáciu znamenalo ovládnutie talianskych štátov Napoleonom, po jeho porážke
sa však obnovil stav rozdrobenosti. Viedenský kongres založil v Taliansku osem
samostatných štátov, z ktorých skutočne samostatný bol iba Piemont, ostatné boli
priamymi alebo nepriamymi vazalmi Rakúska. Keďže rakúska vláda podporovala
v Taliansku zachovanie feudálnych inštitútov, začali v krajine mohutnieť pokrokové
hnutia smerujúce proti rakúskej zvrchovanosti a tým aj k vzniku jednotného
talianskeho štátu. V 40-tych rokoch 19. storočia sa sformovali dve koncepcie
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národného zjednotenia krajiny:
- republikánsko – demokratická;
- liberálno – monarchistická (tzv. „rissorgimento“)
Začiatkom roku 1848 vypukla v Taliansku revolúcia, ktorá bola odrazom
revolučných udalostí aj ostatných európskych krajín. Jej následkom bola dňa 28.
januára 1848 oktrojovaná ústava Sicílskeho kráľovstva, ako aj postupné prijímanie
ústav v ostatných talianskych štátoch. Vo februári 1848 bol oktrojovaný Piemontský
štatút – ústava kráľovstva Piemont, neskôr akceptovaná za ústavu Talianskeho
kráľovstva (Taliansko bolo zjednotené a oficiálne vyhlásené za kráľovstvo dňa 17.
marca 1861, Rím sa stal hlavným mestom v septembri 1870).
Piemontský štatút bol po zjednotení vyhlásený za ústavu Talianskeho
kráľovstva. Jeho vzorom bola francúzska Charta z roku 1830. Štatút bol ústavou
oktrojovanou, jeho platnosť sa postupne rozširovala na dobyté územia. Formou štátu
bola konštitučná monarchia na čele s kráľom a dvojkomorovým parlamentom. Kráľ
bol „najvyššou hlavou štátnej moci“, bol posvätný a nedotknuteľný. Nástupnícky
princíp

ústava

primogenitúry

nestanovila,
v Savojskej

upravil

dynastií.

ho

osobitný

Panovník

mal

zákon

s využitím

spoločne

zásady

s parlamentom

zákonodarnú iniciatívu, mal výlučné právo uverejňovania a výkladu zákonov a právo
vydávať dekréty a predpisy nutné k vykonávaniu zákonov. Kráľovi bola zverená
výkonná moc – panovník menoval štátnych úradníkov vrátane sudcov a ministrov
vlády, pričom nebol viazaný parlamentom. V praxi sa však ustálila zodpovednosť
vlády parlamentu a v súdnictve boli sudcovia po uplynutí troch rokov svojej funkcie
neodvolateľní.

Ústava poznala inštitút vlády a jej predsedu. Niektorí predsedovia

vlád nadobudli postavenie, ktorým priamo ohrozili mocenskú pozíciu kráľa.
Parlament bol zložený z dvoch komôr – Senátu a Poslaneckej snemovne.
Členov Senátu menoval kráľ spomedzi osôb starších ako 40 rokov, ktorí „svojimi
zásluhami a vynikajúcimi vlastnosťami robia česť svojej vlasti“, alebo patrili do vyššej
kategórie daňovníkov. Senát mal významnú právomoc vo finančnej oblasti – bez jeho
schválenia (ak predtým súhlasila Snemovňa) nemohli byť vyberané dane a prijatý
rozpočet. Členovia Poslaneckej snemovne boli volení na obdobie 5 rokov, pričom
poslanci zastupovali „národ ako celok“ nie len provincie, v ktorých boli zvolení.
Imperatívny mandát bol zakázaný. Spôsob voľby poslancov stanovil osobitný zákon
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z roku 1848, podľa ktorého volebné právo mali len občania – muži starší ako 25
rokov, ktorí platili priamu daň. Zákon vychádzal z väčšinového systému a zaviedol
verejné hlasovanie. Tajné hlasovanie bolo zavedené až roku 1882.
Osobitná časť Piemontského štatútu pojednávala „o právach a povinnostiach
občanov“, ktoré zakotvila pomerne široko, na druhej strane umožnila ich obmedzenie
alebo zrušenie zákonom. Ústava neobsahovala právne predpisy o organizácií
miestnej správy krajiny (osobitný zákon rozdelil Taliansko na provincie a obce).
6.4.4. Ústavný vývoj Nemecka
6.4.4.1. Rýnsky spolok a Nemecký spolok
Dobyvačná politika cisára Napoleona I. v údolí Rýnu predznamenala ďalší
osud Rímskonemeckej ríše. Cisár František II. preto z opatrnosti roku 1804 prijal
rakúsku cisársku korunu a vzdal sa koruny ríšskej, čím umožnil Napoleonovi vytvoriť
v Paríži zo 16 nemeckých ríšskych štátov dňa 16. júna 1806 tzv. Rýnsky spolok pod
francúzskym protektorátom. Francúzsko malo možnosť disponovať vojenskými
jednotkami členov spolku, ak si to situácia vynútila. Postupne sa členmi Rýnskeho
spolku stali takmer všetky nemecké štáty. Najvyšším orgánom spolku mal byť
spolkový snem zložený z dvoch komôr (kolégia kráľov a kolégia kniežat), ktorý mal
zasadať pod predsedníctvom kniežaťa prímasa (mohučského arcibiskupa). Tento
orgán sa však nikdy nezišiel. V dôsledku porážky Francúzska pri Lipsku sa spolok
roku 1813 rozpadol.
Viedenský kongres z roku 1815 nepotvrdil len porážku Napoleona I., ale aj
rozpad Rímskonemeckej ríše a akceptoval vznik Rakúskeho cisárstva na čele
s Františkom I. Kongres vyhlásil, že nemecké štáty vytvoria tzv. Nemecký spolok.
Ten prakticky existoval až do vytvorenia Nemeckej ríše. Základným dokumentom,
akousi ústavou Nemeckého spolku bol Spolkový akt, ktorý založil voľný spolok
členských štátov, nie však spolkový štát. Členskými štátmi spolku boli aj Rakúsko
a Prusko. Cieľom spolku bola spoločná obrana pred vonkajšími a vnútornými
nepriateľmi. Spoločnú armádu síce spolok nemal, ak to však situácia vyžadovala
členské štáty mali vyslať svoje ozbrojené sily podľa svojich schopností.
Spoločným orgánom spolku bol podľa Spolkového aktu Spolkový snem so
176

sídlom vo Frankfurte, ktorý zasadal v dvoch formách:
- v pléne, v ktorom mal každý členský štát svoje zastúpenie, či už prostredníctvom
poslancov alebo vyslancov. Rozhodnutie pléna bolo platné, ak ho schválila 2/3
väčšina hlasov, na schválenie osobitne dôležitých otázok sa však vyžadovala
jednohlasnosť. Plénum (inak aj konferencia vyslancov) rozhodovalo vo všetkých
významných otázkach. Jeho zasadania viedol vyslanec Rakúska, ktorým bol niektorý
člen vládnucej rodiny.
- vo výbore, ktorý rozhodoval o menej významných otázkach alebo pripravoval
podklady pre zasadnutie pléna. Rakúsko a Prusko vysielali do výboru po jednom
poslancovi, ostatné členské štáty vysielali jedného poslanca za skupinu štátov.
Rozhodnutie bolo platné, ak ho prijala jednoduchá väčšina poslancov.
Rýchlosť a účinnosť rozhodovacieho procesu v Spolkovom sneme bola
výrazne obmedzená tým, že spolok združoval suverénne členské štáty. Každý
členský štát musel inartikulovať rozhodnutia spolku do vlastného zákonodarstva
podľa vlastných pravidiel, inak neboli platné. Spolok mal akoby jednotné občianstvo –
podľa spoločnej právnej úpravy občania členských štátov požívali v cudzine rovnaké
právne postavenie ako doma. Spolkový akt stanovil členským štátom povinnosť prijať
vlastné ústavy, nestanovil však dokedy, ani akú vládnu formu majú zaviesť. Túto
otázku definitívne vyriešil až Viedenský záverečný akt z roku 1820, ktorý všetky
členské štáty prijali. Jeho základné ustanovenia boli:
- Spolkový snem bol zárukou vytvorenia ústav členských štátov (ale bez akejkoľvek
sankcie pre porušovateľov).
- Panovníci členských štátov sa sami mali rozhodnúť, akú formu ústavnej vlády
prijmú ich krajiny (buď ostane v platnosti stará stredoveká forma vlády; alebo
vybudujú novú modernú; alebo bude vytvorený zmiešaný systém, v ktorom sa
stredoveké stavovské prvky skombinujú s prvkami ľudového zastúpenia; alebo sa
neprijme žiadna ústava – ako v prípade Rakúska alebo Pruska).
- Už existujúce ústavy malo byť možné zmeniť len ústavnou cestou.
- Na žiadosť členského štátu mal mať Spolok právo zabezpečiť dodržiavanie jeho
ústavy, a to aj násilím (žiadať o to mohol panovník členského štátu ako aj stavy).
- Panovník mohol mať ústavou obmedzené len určité svoje právomoci –
monarchistický princíp.
177

6.4.4.2. Frankfurtské ústavodarné zhromaždenie a jeho činnosť

Priamou príčinou zvolania ústavodarného zhromaždenia do Frankfurtu boli
revolučné udalosti roku 1848 v Európe, pod vplyvom ktorých sa opoziční vodcovia
z členských štátov Nemeckého spolku stretli v Heidelbergu a dohodli sa na zvolaní
tzv. Predparlamentu, ktorý mal pripraviť vyhlásenie celonemeckých volieb do
Ústavodarného zhromaždenia. Predparlament zložený z 51 zástupcov 7 členských
štátov Spolku sa skutočne zišiel dňa 31. marca 1848 vo Frankfurte nad Mohanom a
zvolal zástupcov jednotlivých členských štátov do Ústavodarného zhromaždenia,
ktoré sa zišlo vo Frankfurte dňa 18. mája 1848. Ústavodarné frankfurtské
zhromaždenie prijalo počas svojho zasadania dva základné dokumenty:
- Deklaráciu práv nemeckého ľudu z decembra 1848;
- tzv. Frankfurtskú Ústavu z 28. mája 1849.
Deklarácia práv nemeckého ľudu bola prijatá podľa francúzskeho vzoru. Bola
súčasťou Ústavy. Deklarácia bola prijatá ako odporúčanie jednotlivým členským
štátom Spolku, na druhej strane považovala občianske práva za neodňateľné, teda
také, ktoré „ústavy ani zákony nemeckých štátov nikdy nebudú môcť zrušiť alebo
obmedziť“. Bola zavedená definícia nemeckého ľudu, podľa ktorej „nemecký ľud
tvoria občania tých nemeckých štátov, ktoré sú členmi Nemeckej ríše“. Deklarácia
priznávala Nemcom právo slobodne určiť miesto svojho bydliska, nadobudnúť
vlastníctvo nehnuteľností a prevádzkovať živnosti na celom území Ríše. Zároveň boli
oprávnení slobodne vycestovať za hranice. Žiaden nemecký štát nemohol robiť
rozdiely medzi vlastnými občanmi a občanmi iných nemeckých štátov. Nebolo možné
odňať nemecké občianstvo za trest. Deklarácia zrušila rozdiely medzi sociálnymi
skupinami, zrušila lénny systém, šľachtu a tituly.
Spomedzi konkrétnych slobôd Deklarácia vymenovala právo na vlastníctvo
a nedotknuteľnosť obydlia; slobodu slova, tlače a názoru (sem patrila náboženská
sloboda); slobodu vzdelania a bádania. Zároveň Deklarácia zaviedla okruh
občianskych povinností – vojenskú povinnosť a povinnosť zúčastňovať sa verejných
prác.
Jedným z najdôležitejších ustanovení Frankfurtskej Ústavy bolo založenie
federatívneho nemeckého štátu. Ústava jasne diferencovala federálne kompetencie
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(sem patrila doprava, obchod a priemysel, colné záležitosti a spotrebné dane) od
kompetencií členských štátov. Jednotne upravené malo byť podľa Ústavy aj
uzatváranie manželstva, ktoré bolo platné len vtedy, ak bolo uzavreté občianskou
formou. Boli zrušené štátne cirkvi. Cirkvi sa mali organizovať ako spoločnosti podľa
občianskeho práva.
Spoločnými orgánmi federácie mali byť:
- Ríšsky snem, ktorý bol spoločným zastupiteľským orgánom a mal byť zložený
z dvoch komôr: Snemovne ľudu (členovia volení vo všeobecných, priamych, rovných
voľbách s tajným hlasovaním) a Snemovne krajín (členovia delegovaní členskými
štátmi federácie). Poslanci oboch komôr mali mať voľný mandát a poslaneckú
imunitu, ktorá ich mala chrániť pred vyvodzovaním politickej zodpovednosti za
konanie na pôde snemovní. Zákony mali byť prijímané spoločne oboma komorami
a cisár mal mať len právo suspenzívneho veta.
- Spoločnou hlavou Ríše a jej predstaviteľom mal byť „cisár Nemcov“, ktorý:
a) zastupoval štát navonok;
b) rozhodoval o vojne a mieri;
c) na každé svoje rozhodnutie potreboval kontrasignáciu príslušného ministra.
- Ministri boli zodpovední Ríšskemu snemu.
Frankfurtská ústava nikdy nebola aplikovaná. Dôvodom bola neochota väčších
nemeckých štátov uviesť ju do praxe. Rovnako neúspešné boli voľby cisára,
v ktorých mal kandidovať pruský panovník, ten však princíp voľby odmietol s
odôvodnením, že si želá byť panovníkom z Božej vôle. Prusko odvolalo svojich
poslancov z Frankfurtu a ostatní dobrovoľne opustili miesto rokovania, keďže si
neželali, aby proti nim Prusko použilo vojenskú silu.
6.4.4.3. Severonemecký spolok a ústava Nemeckej ríše

Samotný proces zjednocovania nemeckých štátov sa spája s Pruskom. Po
rozbití Frankfurtského ústavodarného zhromaždenia sa prechodne uvažovalo
o zjednotení Nemecka Bavorskom, Saskom, Rakúskom alebo Pruskom. Po oslabení
moci

Bavorska

veľkonemecká,
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a Saska
ktorá
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rátala

vytvorili
so

dve

zjednotením

koncepcie

zjednotenia

nemeckých

štátov

krajiny:
spoločne

s juhonemeckými na čele s Rakúskom; a malonemecká, ktorá odmietala zjednotenie
všetkých nemeckých štátov a upínala sa na zjednotenie severonemeckých štátov
pod vedením Pruska. Potom, čo Prusko nadobudlo najpevnejšie postavenie
spomedzi

nemeckých

krajín,

zvíťazila

malonemecká

koncepcia

zjednotenia

Nemecka. Prusko sa pokúsilo zjednotiť severonemecké štáty pod svojou
zvrchovanosťou a podarilo sa mu roku 1836 vytvoriť colný spolok severonemeckých
štátov. Víťazstvo nad Rakúskom roku 1867 umožnilo Prusku vytvoriť tzv.
Severonemecký spolok, ku ktorému sa roku 1870 pripojili aj juhonemecké štáty (bez
Rakúska).
Pred štátnym zjednotením Nemecka si členské štáty Severonemeckého
spolku ponechávali vlastnú suverenitu a niektoré z nich aj právo na menovanie
veľvyslancov. Ústava Severonemeckého spolku prijatá roku 1867 veľmi dôsledne
aplikovala federatívny princíp, čo v praxi znamenalo, že občianstvo spolku bolo
jednotné a občan jedného členského štátu bol zároveň považovaný za občana iného
členského štátu. Hlavou spolku bol ríšsky prezident, ktorým sa stal pruský panovník.
Ríšsky prezident nemal právo podpisovať spolkové zákony, nemal ani právo veta,
jeho úlohou bolo len ich vyhlasovanie. Ústava taxatívne vymenúvala oblasti, ktoré
patrili pod spoločné zákonodarstvo Spolku. Vo všetkých ostatných veciach
rozhodovali samostatne

členské

štáty.

Ústava

Spolku

neuvádzala

výpočet

základných ľudských a občianskych práv, ktorých úpravu zverila do právomoci
členských štátov.
Ústava Severonemeckého spolku prijatá roku 1867 bola po štátnom
zjednotení Nemecka s menšími zmenami akceptovaná ako ústava Nemeckej ríše.
Celonemeckou ústavou sa stala dňa 16. apríla 1871. Hlavou nového štátu sa stal
„cisár Nemeckej ríše“, ústava sa teda rozišla s pojmom „cisára Nemcov“, s ktorým
pracovala frankfurtská ústava. Cisár Nemeckej ríše spoločne s Ríšskym snemom
(ten istý orgán Severonemeckého spolku sa nazýval Spolkovým snemom)
zabezpečovali uplatňovanie federalistických zásad. Cisárom Nemeckej ríše (predtým
ríšskym prezidentom) bol pruský kráľ, ktorý nastupoval na trón podľa dedičných
zásad platných v pruskej dynastií Hohenzollernovcov. Jeho kompetencie zahŕňali:
- zastupovanie Ríše navonok;
- vrchné velenie armády;
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- vyhlasovanie vojny a uzatváranie mieru bez akéhokoľvek predošlého schválenia;
- v iných celoríšskych (spolkových) otázkach mohol rozhodnúť samostatne len vtedy,
ak ho o to požiadala Spolková rada alebo to dodatočne schválil Ríšsky snem;
- mal právo zvolávať alebo odročovať zasadanie Ríšskeho snemu;
- jemu patrilo právo vyhlasovania spolkových zákonov, na výkon ktorých mohol
vydávať vykonávacie nariadenia;
- vymenúval ríšskeho (spolkového) kancelára, ktorý bol predsedom vlády Ríše
(Spolku) a bol zodpovedný len jemu, ako aj vyšších úradníkov a vojenských veliteľov;
- osobitným oprávnením cisára (ríšskeho prezidenta) bolo právo exekúcie. Toto
právo spočívalo v tom, že ak niektorý členský štát neplnil ríšske (spolkové)
rozhodnutia alebo nariadenia, mohol cisár voči nemu uplatniť donucovacie
prostriedky. V prípade, že takýmto donucovacím prostriedkom bola vojenská sila,
členský štát strácal svoju suverenitu.
Orgánom zákonodarnej moci bolo Ríšske (Spolkové) zhromaždenie, ktoré sa
skladalo z dvoch komôr – Ríšskeho snemu a Spolkovej rady. Ríšsky snem sa skladal
z poslancov volených vo všeobecných, priamych voľbách s tajným hlasovaním,
z ktorých však boli vylúčené ženy, vojaci a sluhovia. Členmi Spolkovej rady boli
vyslanci členských štátov, ktorí požívali diplomatické imunity a ich mandát bol
viazaný pokynmi ich domovských krajín. Predsedu Spolkovej rady vymenoval cisár –
stával sa ním vždy ríšsky kancelár. Volebné obdobie Ríšskeho snemu bolo najskôr
trojročné, po roku 1888 päťročné, pred jeho uplynutím bolo možné tento orgán
rozpustiť len na základe rozhodnutia Spolkovej rady. Poslanci Ríšskeho snemu mali
poslaneckú imunitu. Ríšsky zákon bol právoplatne schválený len vtedy, ak ho obe
komory prijali nadpolovičnou väčšinou hlasov.
Najvyšším

úradníkom

ústrednej

štátnej

správy

bol

ríšsky

kancelár

vymenúvaný cisárom, ktorý bol oprávnený kontrasignovať vládne úkony panovníka.
Bol zodpovedný len cisárovi, nie Ríšskemu zhromaždeniu. Zástupcom ríšskeho
kancelára bol vicekancelár, ktorý bol oprávnený konať vo všetkých oblastiach
administratívy. Kancelárovi a vicekancelárovi pomáhali v ich činnosti štátni tajomníci,
ktorí boli vedúcimi zverených rezortov verejnej správy (plnili úlohy ministrov). Mohli
však konať len v otázkach, ktoré sa týkali Ríše (Spolku), jednotlivé členské štáty si
zachovali vlastné administratívne orgány.
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7. KAPITOLA: PRÁVO OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
„Civilizácia závisí od posvätnosti majetku.“
Andrew Carnegie

7.1. Súkromné právo
7.1.1. Anglicko a Veľká Británia

V prvej polovici 16. storočia došlo v anglickom súkromnom práve k niekoľkým
významným zmenám. Jeho hlavným prameňom síce naďalej zostali súdne
rozhodnutia, bolo však prijímaných čoraz viac zákonov. Zákon o užívaní z roku 1544
v Anglicku umožnil riadne scudzovať až 1/3 vazalského pozemku a celý poddanský
pozemok. Podľa ďalšieho zákona z roku 1535 bolo potrebné zaznamenať všetky
údaje o nadobudnutí nehnuteľností do zápisnice vedenej na súde príslušnom podľa
miesta,

kde

sa

nehnuteľnosť

nachádzala

(v prípade

sporu,

príslušný

bol

Westminsterský súd). Bolo tiež zakázané prevádzať nehnuteľný majetok do
vlastníctva cirkevných alebo svetských spoločností.
V Anglicku začiatkom 17. storočia začali vznikať prvé obchodné spoločnosti,
ktoré vytlačili z medzinárodného obchodu tradičné feudálne cechy. Vytvorili sa dve
formy takýchto spoločností:

regulovaná spoločnosť a kapitálová spoločnosť.

Regulovaná spoločnosť bola voľným združením svojich členov, ktorí obchodovali
s vlastným kapitálom samostatne a na vlastnú zodpovednosť. Kapitálová spoločnosť
naopak vyžadovala zjednotenie kapitálu svojich členov a obchodovala vo vlastnom
mene, pričom zisk alebo stratu si rozdelili jej jednotliví členovia podľa výšky vkladu.
Revolučné udalosti, ktoré v Anglicku v polovici 17. storočia viedli k zániku
kráľovstva a jeho dočasnému nahradeniu republikánskou formou vlády, znamenali
ďalšie výrazné zmeny v anglickom právnom systéme. Jednou z prvých reforiem bolo
zrušenie kráľovských lén roku 1646. Reforma sa netýkala nižších stupňov vazalskej
sústavy a v platnosti zostali aj formy anglickej držby. Toto ustanovenie sa však týkalo
feudálneho poručníctva, ktoré bolo pozmenené tak, že otec mohol slobodne vo
svojom testamente určiť poručníka pre svoje deti a ak tak nespravil, poručníctvom bol
poverený najbližší mužský príbuzný alebo (po roku 1886) matka. Zákonné
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poručníctvo sa končilo dosiahnutím 14. roku veku poručenca, potom si mohol
poručenec sám zvoliť poručníka, ktorý obhospodaroval jeho majetok až dovtedy, kým
nedosiahol plnoletosť.
Po obnovení monarchie v Anglicku boli zrušené všetky republikánske zákony,
zároveň však boli vydávané nové predpisy, ktoré často revolučné ustanovenia
recipovali. Takým bol aj zákon vydaný za vlády Karola II. o zrušení kráľovských lén,
ktorý tieto léna vyhlásil za slobodné pozemky a v podstate tým legalizoval revolučný
stav. Prevládajúcou formou držby v Anglicku sa stala listinná držba (copyhold), na
základe ktorej vznikal dedičný nájom a práva a povinnosti nájomcu boli upravené
v osobitnej listine, ktorej originál mal zemepán a kópiu si ponechával nájomca.
Pozemok v listinnej držbe mohol nájomca previesť na inú osobu len so súhlasom
zemepána.
Dôležitým súkromnoprávnym zákonom prijatým v období Anglickej republiky
bol Navigačný akt z roku 1651, ktorý bol prvý z celého radu obdobných noriem
zameraných na potlačenie obchodu s cudzími veľmocami. Na základe zákona boli
vyrubené vysoké dovozné clá na tovary dovezené do Anglicka na cudzích lodiach.
Presadzovalo sa, aby tovar z kolónií bol dovážaný iba na anglických lodiach. Tento
systém vysokých dovozných ciel si Anglicko uchovalo až do roku 1850.
Obdobím dôležitých reforiem britského súkromného práva bolo aj 19. storočie.
Zákony vydávané od začiatku storočia postupne rušili zemepanské vlastníctvo
pozemkov v mestách alebo v ich bezprostrednej blízkosti. Zákonom z roku 1845 boli
mestá vyhlásené za jediných možných vlastníkov mestských stavebných pozemkov.
Na vidieku zostali takéto pozemky vo vlastníctve zemepánov, ktorí ich boli povinní
prenajať na 99 rokov obciam. Výrazné zmeny postihli vo Veľkej Británií v 19. storočí
inštitút rodinného zverenstva (fideikomis). Kým v období feudalizmu bol tento inštitút
upravený obyčajovým právom, v roku 1685 bol prijatý prvý anglický zákon
o fideikomisoch, ktorý platil nezmenený až do roku 1833. Zákonom bola upravená
nasledujúca schéma rodinného zverenstva: Vlastník nehnuteľnosti písomným
právnym úkonom (listinou, najčastejšie testamentom) založil doživotnú držbu tejto
nehnuteľnosti v prospech svojho syna. Tento syn nariadil ďalšou listinou, že túto
nehnuteľnosť zdedí jeho najstarší syn (vnuk vlastníka), ktorý nemusel byť ešte ani
splodený, a po ňom jeho synovia. Ak by títo vymreli, dediť predmetnú nehnuteľnosť
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v zmysle listiny o fideikomise mali ďalší vnuci vlastníka podľa poradia splodenia a ich
mužskí potomkovia.
Skostnatenosť takéhoto systému rodinného zverenstva viedla v roku 1833
k prijatiu nového zákona o fideikomise, ktorým bolo umožnené, aby sa pozemok
v rodinnom zverenstve stal voľným pozemkom, ak s tým súhlasili všetci jeho možní
dedičia. Zároveň bolo umožnené založiť fideikomis len na určitý čas (na 21 rokov od
smrti poslednej oprávnenej osoby).
7.1.2. Spojené štáty americké

Spojené štáty americké po svojom vzniku prevzali britský právny systém,
začali však ísť vlastnou cestou. Už roku 1685 začali v Amerike spisovať súdne
rozsudky do zbierok podľa určitých „kľúčových slov“. Právnik musel v USA byť
informovaný len o tom, ktoré rozsudky boli použiteľné pre vyriešenie jeho prípadu
a ktoré už zastarali. Na pomoc praktizujúcim právnikom slúžili v USA súdne ročenky,
ktoré boli spisované pravidelne od roku 1887.
Na rozdiel od Veľkej Británie v USA v 19. storočí silnelo kodifikačné hnutie,
ktoré sa najskôr prejavilo v členských štátoch Únie. Najstaršie kódexy amerického
práva boli prijaté v štáte New York – prvý z nich bol Občiansky súdny poriadok z roku
1848, nasledovali Občiansky zákonník a Trestný poriadok (obe roku 1850). Tieto
kodifikácie sa však nepodarilo v praxi presadiť a súdy ich nevyužívali.
Druhá vlna kodifikačného hnutia sa v USA začala v polovici 19. storočia. Pod
vplyvom európskeho diania aj tu vznikol spor o tom, či je potrebné kodifikovať právne
odvetvia, alebo stačí spísať platné rozsudky „všeobecného práva“. V štáte New York
zvíťazil názor, podľa ktorého sa mali kodifikovať jednotlivé právne odvetvia a v 70.
rokoch tu boli prijaté súkromnoprávne kódexy. Pod vplyvom New Yorku prijal
moderné právne kódexy aj väčší počet členských štátov Únie. Dodnes si všetky
členské štáty USA stihli vypracovať súkromnoprávne i verejnoprávne kódexy, ktoré
však nemajú v Amerike povahu všeobecne záväzných zbierok právnych predpisov.
Až v 20. storočí bola v USA uskutočnená kodifikácia federatívneho práva. Dodnes sú
kodifikácie

v USA

iba

doplnkom

renomovaných právnických kapacít.
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platného

„všeobecného

práva“

a názorov

7.1.3. Francúzsko
7.1.3.1. Revolučné reformy súkromného práva

Francúzsko sa po víťazstve revolúcie stalo vedúcou mocnosťou kontinentálnej
Európy, ktorá vplývala na ostatné štáty na politickej, ale aj na právnej úrovni. Jednou
z prvých otázok, ktoré bolo treba vyriešiť v prvých rokoch revolúcie, bola otázka
pozemkového vlastníctva. Prvým dokumentom, ktorý sa snažil vyriešiť otázku
vlastníckych vzťahov, bolo Vyhlásenie o vzdaní sa práv zo dňa 4. augusta 1789, na
vykonanie ktorého boli prijaté tzv. augustové dekréty. Uvedené dokumenty zrušili
feudálny systém a poddanské povinnosti, a to bez náhrady. Keďže Konštituanta
neupravila otázku feudálnych poplatkov, poslanci vytvorili v októbri 1789 osobitný
výbor na vyriešenie tejto otázky.
V roku 1790 bol prijatý dekrét, ktorý vyhlásil, že všetky feudálne povinnosti,
ktoré vznikli na základe dohody medzi zemepánom a poddaným, bude možné zrušiť
vykúpením. Bývalé feudálne práva sa zmenili na tzv. národné príjmy a mohli si ich
kúpiť aj neurodzené osoby. Až do roku 1792 platil vo Francúzsku feudálny zákon
o tretinách, podľa ktorého jedna tretina obecnej pôdy vždy patrila zemepánovi. Tento
zákon zrušili po prevzatí moci až jakobíni na návrh predsedu Výboru pre verejné
blaho. V septembri 1792 boli pozemky vyhlásené za veci voľného obchodu. Boli to
práve jakobíni, ktorí dňa 17. júla 1793 zrušili bez náhrady všetky prežívajúce
feudálne povinnosti. Na základe tzv. ventôského dekrétu z 26. februára 1794 bola
bezzemkom bezplatne prideľovaná pôda.
Všetky jakobínske súkromnoprávne dekréty boli zrušené v rokoch 1796 –
1797. Thermidoriánsky konvent však neobnovil feudálnu dedičnú držbu, ale nahradil
ju dočasným nájmom, ktorý mohol byť uzavretý najviac na 99 rokov. Až v období
direktória sa začala vo Francúzsku predávať pôda patriaca predtým emigrantom.
Vytvorila sa nová skupina bohatých pozemkových vlastníkov, pri ktorej sa nehľadelo
na pôvod, ale na výšku majetku.
Dekrétmi z 30. marca 1806 a 1. marca 1808 obnovil cisár Napoleon I. v krajine
inštitút fideikomisu, ktorý bol opätovne zavedený vo forme majorátu „z muža na muža
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s využitím zásady primogenitúry“. Fideikomis bol nescudziteľný, stál pod ochranou
cisára a štátnej rady. Vo Francúzsku vznikla nová aristokracia.
7.1.3.2. Code civile

Konštituanta dňa 2. septembra 1791 prijala uznesenie, že je potrebné
„vypracovať občiansky zákonník pre celé kráľovstvo“. Prvé komisie, ktoré pracovali
na splnení tohto cieľa však zasadli až za vlády jakobínov. Dali si za cieľ vypracovať
zákonník, ktorý zabezpečí slobodu právne konať pre všetkých občanov; slobodné
nakladanie

s majetkom

a s právami;

a slobodný

prístup

k zamestnaniu

(nie

z hľadiska pracovnoprávneho, ale z hľadiska rovnosti šancí). Zákonník mal spočívať
na rešpektovaní „slobody, vlastníctva a zmluvnej slobody“. Napoleon Bonaparte vo
funkcií prvého konzula republiky vyslal novú komisiu, ktorá bola zložená z troch
praktických právnikov reprezentujúcich juh krajiny (ktorý bol pod vplyvom rímskeho
práva) a jedného zo severu (reprezentanta obyčají). Táto komisia v rokoch 1801 –
1803 pripravila využijúc hlavne zbierky právnych obyčají mesta Paríž 36 zákonov,
ktoré boli redakčne upravené a zjednotené do kódexu, ktorý vstúpil do platnosti dňa
21. marca 1804 pod názvom Code civile (neskôr Code Napoleon).
Zákonník sa skladal zo štyroch častí – z Úvodných ustanovení a z troch kníh,
čím sa odchyľoval od požiadavky stanovenej vtedajšou právnou vedou –
pandektistikou, podľa ktorej občiansky kódex mal mať 5 častí s prísne stanoveným
poradím: všeobecnú časť; vecné právo; záväzkové právo; rodinné právo; dedičské
právo.
V Úvodných

ustanoveniach

zákon

upravil

otázku

účinnosti

a právnej

záväznosti kódexu. Dôležitým bolo jeho ustanovenie, že normy upravujúce verejný
poriadok a dobré mravy nemôžu byť zmenené dohodou zmluvných strán. Zákonník
vo svojom čl. 7 vyhlásil, že „aplikácia občianskych práv nesúvisí so štátnym
občianstvom.“ Na základe tohto ustanovenia mali cudzinci na území Francúzska
rovnaké právne postavenie ako Francúzi. Vo svojich Úvodných ustanoveniach
Občiansky zákonník upravil aj inštitút „občianskej smrti“, ktorý bol roku 1810
zavedený ako druh vedľajšieho trestu podľa trestného zákonníka. Ten, koho postihla
občianska smrť, strácal všetok svoj majetok, ktorý mohli zdediť jeho dedičia, akoby
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bol fyzicky zomrel bez zanechania závetu.
Prvá kniha zákonníka pojednávala o osobách. Tu bolo upravené aj
manželstvo a pomery vyplývajúce z rodinného práva. Zákonník považoval za
maloletú každú fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 21 rokov, bez ohľadu na
pohlavie. Až po dovŕšení tohto veku (dievčatá výnimočne skôr) mohli fyzické osoby
uzavrieť právoplatné manželstvo. Právoplatné bolo len manželstvo uzavreté civilnou
formou. Manželka podliehala manželovej moci, bola povinná byť mu verná
a nasledovať ho do miesta jeho pobytu. Rozvod bol prípustný pre oboch manželov.
Poručníctvo v čase neprítomnosti otca alebo matky maloletého vykonávala tzv.
rodinná rada, ktorú tvorili príbuzní maloletej osoby.
Druhá kniha obsahovala ustanovenia o veciach. Práve v nej bol najviac
viditeľný vplyv rímskeho práva. Vlastníctvo kódex vyhlasoval za právo neobmedzene
nakladať s vecou, ktoré mohlo byť obmedzené len zákonmi alebo vlastníckymi
právami iných osôb. Vyvlastnenie bolo prípustné len z verejného záujmu, za vopred
známe a spravodlivé odškodnenie. Vlastníctvo teda bolo absolútnym právom.
Zákonník poznal pojem „držba“ a chránil len tzv. „dobromyseľnú držbu“. Za
zlomyseľnú držbu sa považovalo každé také uplatňovanie práva, ktoré rušilo
susedov. Dôležitou právnou úpravou Občianskeho zákonníka boli ustanovenia
o služobnostiach.
Tretia kniha zákonníka pojednávala o spôsoboch nadobudnutia vlastníctva.
Samotný názov bol zavádzajúci, nakoľko táto kniha v skutočnosti obsahovala
ustanovenia o záväzkovom a dedičskom práve. Dediť bolo možné zo závetu a zo
zákona. Ak sa uplatnilo závetné dedenie, bolo povinnosťou poručiteľa prihliadať pri
určení závetných podielov na neopomenuteľného dediča. Záväzky, ak boli uzavreté
podľa zákona, zaväzovali všetkých, ktorí ich uzavreli a zrušiť ich bolo možné len zo
zákonom stanovených dôvodov. Zmluvy museli byť uzavreté v dobrej viere, inak
neboli záväzné. Zmluva na to, aby bola záväzná musela spĺňať 4 podmienky: súhlas
všetkých zmluvných strán; ich spôsobilosť právne konať; musela mať určitý predmet,
ktorý bol zmyslom jej uzavretia; a musela mať právny dôvod. Medzi záväzky podľa
Občianskeho zákonníka patrili aj pracovné zmluvy. ktoré boli neplatné, ak boli
uzavreté na dobu neurčitú.
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7.1.3.3. Code de Commerce

Prijatiu
Občianskeho

Obchodného
súdneho

zákonníka

poriadku

roku

vo

Francúzsku

1806,

ktorý

predchádzalo

spoločne

prijatie

s Občianskym

zákonníkom vytvoril podmienky na vypracovanie moderného kódexu obchodného
práva. Ten bol prijatý dňa 15. septembra 1807 pod názvom Code de Commerce.
Zákonník pozostával zo 4 kníh. Prvou

boli Úvodné ustanovenia, ktoré

definovali pojem obchodníka nie podľa príslušnosti k určitému združeniu, ale podľa
činnosti. Dôležitými ustanoveniami boli ustanovenia o zmenkovom práve, ktorými
vznikli vo Francúzsku moderné zmenky. Zákonník rozoznával nasledujúce typy
obchodných spoločností:
- družstvo tvorilo viacero fyzických osôb, ktoré chceli vykonávať spoločnú činnosť
a mohli byť jeho členmi len pod vlastnými menami; všetci solidárne zodpovedali za
záväzky družstva;
- komanditná spoločnosť, ktorej určití členovia boli zodpovední za činnosť spoločnosti
do výšky časti vkladu a iní (ktorí zastupovali spoločnosť navonok) zodpovedali do
výšky celého vkladu;
- akciová spoločnosť, ktorej názov sa určoval podľa predmetu činnosti; spoločnosť
vznikala so súhlasom štátu, ktorý bol dosiahnutý jej registráciou na súde; výška
majetku spoločnosti bola určená počtom akcií.
Druhá kniha pojednávala o námornom práve. Kniha obsahovala ustanovenia
o lodiach, o ich náklade a posádke ako aj o ich vlastníkoch. Tretia kniha kódexu bola
venovaná majetkovému úpadku a bankrotovému právu. Bankrot nastával vtedy, ak
obchodník zastavil vyplácanie svojich zamestnancov. Takýto prípad bol prečinom. Ak
bol obchodník silne zadĺžený, dostával sa do majetkového úpadku, čo bolo trestným
činom, ktorý súdil trestný tribunál. Zákon upravil podrobné pravidlá konkurzného
konania.
Štvrtá kniha kódexu upravila organizáciu a konanie pred obchodnými súdmi.
Tieto súdy nemuseli zasadať v obvodoch civilných súdov. Mohli byť založené
osobitné súdne obvody, v ktorých nezasadal ani jeden civilný súd, ale hneď niekoľko
obchodných súdov.
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7.1.4. Rakúsky Všeobecný občiansky zákonník (ABGB)

Rakúsko bolo jedinou nemeckou krajinou, v ktorej sa proces kodifikovania
práva začal už v období osvietenského absolutizmu. Prvým, aj keď nie veľmi
úspešným pokusom o kodifikovanie súkromného práva bol Codex Theresianus
z roku 1767, ktorý však bol pomerne neprehľadný. Ďalším súkromnoprávnym
kódexom v Rakúsku bol Zákonník Jozefa II. z roku 1786. Po smrti cisára sa začali
práce na ďalšom kódexe, ktorý bol vyhlásený ako zákon pre Západnú a Východnú
Galíciu roku 1797. Postrehy zo súdnej praxe, ktorá súvisela s jeho aplikáciou, boli do
jeho textu neskôr zapracované tak, aby mohol byť dňa 1. júna 1811 cisárom
Františkom I. vyhlásený ako Všeobecný občiansky zákonník pre Rakúsko (ABGB).
Zákonník svojou štruktúrou pripomínal Code civile: jeho prvá časť pojednávala
o osobách, druhá časť o veciach a tretia časť o vymedzení osobných a vecných práv.
Aj v tomto prípade bol názov tretej časti zavádzajúci, nakoľko jej obsahom boli
ustanovenia o záväzkovom práve. Zákonník bol typickým reformným kódexom.
Deklaroval rovnosť všetkých pred zákonom. Každý bol oprávnený slobodne
nadobúdať majetok do vlastníctva. Vlastníctvo považoval zákonník za slobodu, podľa
ktorej každý mohol nakladať s podstatou veci a jej plodmi a vylúčiť z takéhoto
nakladania ostatných. Vlastníctvo bolo teda absolútnym a neobmedzeným právom.
Na druhej strane kódex poznal inštitút dedičnej držby a rodinného zverenstva. Na
založenie fideikomisu vyžadoval súhlas panovníka. S vecou, ktorá bola v rodinnom
zverenstve bolo zakázané nakladať, s jej plodmi to však bolo možné. ABGB poznal
päť foriem dedenia fideikomisu.
Najdôležitejšími ustanoveniami ABGB boli tie, ktoré vyžadovali povinné
vedenie verejne prístupných pozemkových kníh. Pozemkové knihy boli zložené
z troch

listín:

pozemkového

listu,

ktorý

obsahoval

presné

údaje

o polohe

nehnuteľnosti, jej rozlohe a bonite pôdy; listu vlastníctva, ktorý obsahoval údaje
o vlastníkovi a o prípadných právnych obmedzeniach vlastníckeho práva; listu
bremien, ktorý obsahoval tie bremená a ťarchy, ktoré boli zviazané s danou
nehnuteľnosťou. Tieto ťarchy a bremená boli zapísané podľa času, kedy vznikli, aby
bolo možné určiť v prípade exekúcie pozemku poradie uspokojovania dlžníkov.
ABGB bol mimoriadne prehľadný, jeho vymedzenie pojmov bolo jasné
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a zrozumiteľné. V Rakúsku platil iba s minimálnymi zmenami do roku 1916, v období
Bachovho absolutizmu bol prenesený aj do Uhorska a niektoré jeho ustanovenia
využili nástupnícke krajiny Rakúsko – Uhorskej monarchie pri prijímaní vlastných
občianskych zákonníkov.
7.1.5. Nemecké súkromnoprávne kodifikácie

Už dva roky po vzniku Nemeckej ríše sa začali kodifikačné práce na
jednotnom nemeckom občianskom zákonníku. Dôležitosť normy si vynútila mnoho
sporov o jej obsahu, preto sa kodifikačné práce pretiahli. Vzniklo niekoľko
kodifikačných komisií, z ktorých skutočne úspešnou bola tá, ktorá začala svoju
činnosť roku 1890. Jej návrh bol predložený parlamentu roku 1895, ten ho v procese
prerokúvania vo výbore pozmenil a prijal dňa 18. augusta 1896 ako Občiansky
zákonník (BGB) s účinnosťou od 1. januára 1900. V máji roku 1897 bol následne
schválený nový Obchodný zákonník (HGB), ktorý mal nadobudnúť právnu účinnosť
súčasne s Občianskym zákonníkom.
Občiansky zákonník z roku 1896 bol jedným z najlepšie prepracovaných
súkromnoprávnych

kodifikácií

v dejinách.

Zákon

štrukturálne

vyhovoval

pandektistickým požiadavkám – bol zložený z piatich kníh. Prvá kniha sa nazývala
„Všeobecné ustanovenia“. Obsahovala výklad základných občianskoprávnych
inštitútov – osoby, právne úkony, lehoty, rozdelenie vecí a pod. Zákon rozlišoval
medzi právnickými a fyzickými osobami. Fyzické osoby sa stávali plnoletými
dovŕšením 21. roku veku (niekedy 18. roku veku). Plnoletú osobu mohli pozbaviť
spôsobilosti na právne úkony len na základe súdneho rozhodnutia, ak bola duševne
chorá, márnotratná, ak pre opilstvo nemohla vykonávať svoju prácu a vydávala svoju
rodinu do nebezpečenstva alebo ju priviedla na mizinu, alebo ak ohrozovala jej
bezpečnosť. Zákon spomedzi právnických osôb rozlišoval spolky a ústavy, v prípade
ostatných spoločností odkazoval na obchodný zákonník.
Druhá kniha sa na rozdiel od požiadaviek stanovených pandektistami týkala
záväzkového práva. Zákonodarca to odôvodnil tak, že v ostatných častiach zákon
obsahuje mnohé konkrétne ustanovenia týkajúce sa záväzkov, preto táto časť mala
byť ponímaná vo vzťahu k nasledujúcim ako všeobecná. Zákon vychádzal zo zásady
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zmluvnej slobody. Neplatnými boli zmluvy, ktoré odporovali zákonu, boli podpísané
v núdzi, z ľahkomyseľnosti alebo neskúsenosti, pričom druhá zmluvná strana získala
neúmernú majetkovú výhodu. Neplatnými boli aj zmluvy odporujúce dobrým mravom.
Zákon v tejto časti okrem všeobecných ustanovení o záväzkovom práve vypočítal aj
jednotlivé typy zmlúv a upravil ich náležitosti. Na tejto časti zákona bol najviac
viditeľný vplyv rímskeho práva.
Tretia kniha obsahovala ustanovenia o vecných právach. Jej ustanovenia boli
obdobné ako v prípade Code civil, zákon však podľa vzoru rakúskeho ABGB prevzal
inštitút pozemkových kníh, do ktorých sa povinne zapisoval každý prevod
nehnuteľností. Hnuteľný majetok sa prevádzal na iného jednoduchým odovzdaním
veci. Štvrtá kniha pojednávala o rodinnom práve. Manželstvo mohlo byť uzavreté
u mužov po dovŕšení 21. roku veku, u žien 16. roku veku (alebo aj skôr, ak to bolo
nutné) a to povinnou civilnou formou. Muž určoval miesto pobytu manželov, žena
mala právo a povinnosť viesť mu domácnosť. Muž spravoval majetok manželky, ak
manželská

zmluva

nestanovila

inak.

Rozvod

bol

povolený

len

v prípade

cudzoložstva, vzájomných úkladov manželov, zlomyseľného opustenia manžela
a nevyliečiteľnej duševnej choroby. Rodičovskú moc nad deťmi vykonával otec, po
jeho smrti matka, ktorej mohol byť vymenovaný poradca.
Piata kniha obsahovala ustanovenia o dedičskom práve. Dediť bolo možné zo
zákona i zo závetu. Zákon neobmedzoval počet príbuzenských stupňov. Dediť mohli
aj tí dedičia, o ktorých existencií poručiteľ nevedel. Zákon v prípade testamentárneho
dedenia rešpektoval právo neopomenuteľného dediča.
Obchodný zákonník z roku 1897 svojim obsahom doplňoval kodifikáciu
občianskeho práva. Delil sa na štyri knihy. Prvá kniha obsahovala všeobecné
pravidlá o tom, kto sa považuje za obchodníka, o obchodnom registri, o firmách,
o obchodných knihách, obchodných zamestnancoch a zamestnávateľoch. Druhá
kniha sa zaoberala obchodnými spoločnosťami – rozoznávala verejnú obchodnú,
komanditnú a akciovú spoločnosť. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola
upravená osobitným zákonom v roku 1892. Tretia kniha upravovala obchodné
zmluvy – všeobecné pravidlá o zmluvách, ako aj špeciálne pravidlá uzatvárania
jednotlivých obchodných kontraktov. Štvrtá kniha sa venovala námornému obchodu
a osobitným inštitútom spojeným s námornou plavbou.
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7.2. Verejné právo
7.2.1. Trestné právo hmotné
7.2.1.1. Vybrané kodifikácie trestného práva

Dejiny trestnoprávnych kodifikácií 19. storočia sú výborným príkladom toho,
ako podobne upravili nové trestné zákonníky krajín kontinentálnej Európy jednotlivé
inštitúty trestného práva hmotného. Dôvodom často zhodnej alebo veľmi podobnej
právnej úpravy bolo, že rozhodujúcim faktorom pri jej tvorbe bola právna veda, ako aj
skutočnosť, že na prijímanie jednotlivých kódexov vplývala jedna vzorová právna
úprava, ktorej sa ostatné krajiny viac – menej pridržiavali.
Code Penal vydaný cisárom Napoleonom roku 1810 s účinnosťou od 1.
januára 1811 bol pravzorom všetkých moderných trestnoprávnych kódexov. Kódex
sa skladal z Úvodných ustanovení a 4 kníh. Úvodné ustanovenia a prvé dve knihy
obsahovali ustanovenia všeobecného charakteru, ako je účinnosť zákona, rozdelenie
protiprávnych konaní (Code Pénal zaviedol trojdelenie protiprávnych konaní na
zločiny, prečiny a priestupky), ustanovenia o pokuse, druhoch trestov, spôsoboch ich
výkonu, o minimálnych a maximálnych výmerách trestu odňatia slobody, o právnych
následkoch potrestania, o prípadoch recidívy a podielnictva, napokon o prípadoch
zmierňujúcich a vylučujúcich potrestanie (ako boli nepríčetnosť, neprekonateľný
nátlak a príliš nízky alebo privysoký vek páchateľa).
Tretia kniha obsahovo zodpovedala dnešným osobitným častiam trestných
zákonov – obsahovala definície skutkových podstát trestných činov a prečinov
a určila tresty za ich spáchanie. Štvrtá kniha kódexu bola venovaná policajnému
trestnému konaniu, na základe ktorého boli trestaní páchatelia priestupkov.
Čo sa týka systému trestov bol Code Pénal prechodným kódexom, nakoľko
okrem trestu odňatia slobody (ktorý ukladal najčastejšie) umožňoval uložiť aj niektoré
feudálne druhy trestov, napr. postavenie pod pranier alebo vypálenie znamenia
horúcim železom. Otcovrahom ukladal síce trest smrti, ale pred jeho vykonaním
nariadil odťatie pravej ruky vraha od zápästia. Zákonník umožnil sudcovi uložiť trest
podľa vlastného uváženia, teda tak, že stanovil hornú a dolnú hranicu výmery trestu
odňatia slobody a v rámci nej sudca mohol uložiť trest v trvaní, ktoré sa
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neodchyľovalo viac ako tri roky od určenej hranice.
Bavorský Trestný zákonník bol prijatý roku 1813 podľa francúzskeho vzoru.
Tento zákonník popri základných skutkových podstatách trestných činov poznal aj
kvalifikované (prísnejšie trestané) a privilegizované (miernejšie trestané) skutkové
podstaty. Zákonník nepoznal trest smrti ani zohavujúce tresty, najčastejšie ukladal
trest odňatia slobody. V prípade spáchania trestného činu mohla byť sloboda odňatá
v troch formách – žalárom, nútenou prácou alebo hradným žalárom. V prípade
spáchania prečinu sa sloboda odnímala väzením alebo hradným väzením. Rozdiely
v názvoch boli prejavom dĺžky odňatia slobody ako aj prísnosti daného typu odňatia
slobody.
Taliansky Zanardelliho kódex (nazvaný podľa svojho predkladateľa – ministra
spravodlivosti) bol prijatý roku 1890. Nepoznal trest smrti, za najprísnejší trest
považoval trest doživotnej trestnice. Trest odňatia slobody mohol byť uložený
v mimoriadne širokom rozpätí – od 3 dní do 24 rokov. Sudca sa v tomto rozpätí
mohol rozhodovať pomerne voľne. V prípade, že bol trestný čin menej závažný,
sudca mohol namiesto uloženia trestu uložiť v závere pojednávania sudcovské
pokarhanie. Páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody kratší ako jeden mesiac si
ho mohol odpykať v domácom väzení vo vlastnom byte. Kódex rozlišoval jednoduchú
recidívu (ak odsúdený páchateľ po odpykaní trestu spáchal iný trestný čin) a osobitnú
recidívu (ak po odpykaní trestu spáchal rovnaký alebo podobný trestný čin).
7.2.1.2. Niektoré inštitúty trestného práva v 19. storočí

Trestné zákonníky prijímané v 19. storočí a neskôr zaviedli zásadu zákazu
vydávania vlastných štátnych občanov na potrestanie do cudziny. Zároveň
uplatňovali zásady: nulla poena, nullum crimen sine lege; zákaz retroaktivity (možná
len vtedy, ak páchateľ podľa zákona účinného v čase spáchania skutku mal byť
potrestaný prísnejšie). Na rozdiel od feudálnych kódexov trestné zákonníky 19.
storočia poznali tri štádiá trestného činu: prípravu, pokus a dokonaný trestný čin.
Príprava bola fázou trestného činu, v ktorej si páchateľ

umožnil jeho neskoršie

spáchanie (napr. zaobstaral si vražednú zbraň). Pokus znamenal, že páchateľ už
začal páchať trestný čin, nedokonal ho však úplne (napr. vystrelil na poškodeného,
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ale netrafil ho). Dokonaný trestný čin bol úplne dokončeným porušením trestného
zákona, ktoré už malo následky (napr. mŕtve telo obete). V 19. storočí boli príprava
a pokus trestané rovnako ako dokonaný trestný čin, sudcovia však spravidla ukladali
za prípravu a pokus miernejšie tresty.
Zároveň niektoré reformné kódexy rozlišovali medzi rôznymi druhmi zavinenia.
Bolo to úmyselné a nedbanlivostné zavinenie. Úmysel bol priamy a nepriamy. Priamy
úmysel bol taký, keď páchateľ vopred poznal následky svojho konania, aj napriek
tomu chcel trestný čin spáchať. Nepriamy úmysel nastával vtedy, ak páchateľ vopred
poznal následky svojho konania a bol s nimi uzrozumený. Nedbanlivosť mala tiež dve
formy. V prípade luxúrie páchateľ vopred poznal možné následky svojho konania, ale
spoliehal sa na to, že nenastanú. Negligencia naopak bola stavom, kedy páchateľ
vopred nevidel následky svojho protiprávneho konania, ale mal by ich vidieť.
Kódexy trestného práva 19. storočia poznali určité prekážky trestnosti. Išlo
o okolnosti vylučujúce protiprávnosť (okolnosti vylučujúce príčetnosť – bezvedomie,
duševná choroba, neprekonateľný nátlak a vyhrážky; omyl; nutnú obranu a krajnú
núdzu) a okolnosti zrušujúce trestnosť činu (smrť páchateľa; premlčanie skutku
a milosť hlavy štátu). Trestaný bol páchateľ, návodca (ten, kto inú osobu naviedol na
spáchanie trestného činu), pomocník (kto fyzicky alebo psychicky pomáhal alebo
podporoval páchateľa v jeho činnosti) a spolupáchateľ (ak trestný čin spáchalo viac
osôb).
Na prelome 19. a 20. storočia sa v trestnom práve presadilo sociálne hľadisko
a kódexy začali používať rôzne sankcie pre špeciálne skupiny páchateľov. Takýmito
osobami boli: duševne chorí alebo slabomyseľní páchatelia, ktorým bolo možné
nariadiť už len ústavné liečenie; alkoholici, ktorí boli buď trestaní miernejšími
trestami, alebo im bolo nariadené ústavné liečenie; nebezpečné živly, ktoré sa
vyhýbali práci (tuláci, žobráci, prostitútky) boli odsúdené na prechodné odňatie
slobody, ktoré nebolo chápané ako trest, jeho účelom bola resocializácia týchto
osôb; recidivisti boli trestaní časovo neobmedzeným odňatím slobody; deti
a mladiství páchatelia boli trestaní sudcovským napomenutím, podmienečným
trestom odňatia slobody, počas ktorého bol odsúdený kontrolovaný dozorcom
s pomerne širokými právomocami, ďalej umiestnením do polepšovne alebo väznice
pre mladistvých.
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Kodifikácie trestného práva v 19. storočí najčastejšie využívali tresty, ktoré
obmedzovali osobnú slobodu, alebo tresty, ktoré osobnú slobodu odnímali. Do prvej
skupiny patrili nasledovné tresty:
- zákaz pobytu bol vedľajší trest, ktorým bolo odsúdencovi zakázané zdržiavať sa na
určitom území v rámci jeho domovského štátu (nemohlo to byť miesto trvalého
bydliska);
- vyhnanstvo bolo vedľajším trestom, ktorý bolo možné uložiť len cudzincovi
a nariaďovalo sa mu ním opustenie územia štátu (väčšinou na neobmedzenú dobu);
- policajný dozor nebol vedľajším trestom, ale administratívnym opatrením, ktoré
zasahovalo do osobnej slobody páchateľa tým, že sa musel pravidelne hlásiť na
policajnej stanici;
- deportácia bola ukladaná politickým previnilcom a používali ho len Francúzsko
(deportácia na Diabolské ostrovy) a Rusko (deportácia na Sibír), nespájali sa s ňou
nútené práce;
- transportácia bola odsunom páchateľa trestného činu do kolónie, kde bol
odsúdenec povinný vykonávať nútené práce a po uplynutí trestu sa mohol vrátiť do
civilného života, ale kolóniu už opustiť nesmel. Trest ako prvá zaviedla roku 1717
Veľká Británia, poznalo ho Francúzsko a Rusko;
- relegácia bola od roku 1885 používaná vo Francúzsku – išlo o doživotný odsun
recidivistov do kolónie; ak sa relegácia vzťahovala na jednotlivca, nebola spojená
s povinnosťou nútených prác a odsúdenec mohol v kolónií slobodne žiť; ak sa však
týkala skupiny odsúdencov, vždy bola spojená s nútenými prácami. Odsúdenec sa
mohol najskôr o 6 rokov vrátiť domov (ak sa dobre správal).
Tresty, ktoré osobnú slobodu odnímali, sa vykonávali vo väzniciach alebo
žalároch na území domovskej krajiny. Tieto tresty sa vykonávali nasledovnými
spôsobmi:
- systémom samoväzby, ktorý mohol byť sprísnený (vtedy sa odsúdenec počas
celého výkonu trestu nesmel stretnúť s nikým, ani so spoluväzňami – systém zaviedli
r. 1818 v USA) alebo menej prísny (odsúdenec sa mohol stretnúť len s riaditeľom
ústavu, duchovným alebo učiteľom, nie so spoluväzňami ani s členmi svojej rodiny –
systém zaviedli v Belgicku roku 1870).
- systém mlčania, v ktorom väzni boli cez deň spoločne a v noci v samotkách, pričom
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sa cez deň nesmeli rozprávať (inak boli trestaní bitím, ktoré museli mlčky strpieť, inak
boli bití znova) – systém zaviedli v roku 1820 v USA.
- stupňovitý systém, na základe ktorého odsúdenec začínal svoj trest v samoväzbe.
Po uplynutí určitého času (ak sa dobre správal) ho cez deň púšťali pracovať
k ostatným väzňom, na noc však ostával v samoväzbe. V treťom stupni (po uplynutí
troch štvrtín – u žien dvoch tretín a u doživotne odsúdených aspoň 20 rokov – trestu,
bol odsúdenec podmienečne prepustený na slobodu a ak sa na slobode nedopustil
v skúšobnej lehote žiadneho trestného činu, bol mu zvyšok trestu odpustený –
systém zaviedli vo Veľkej Británií a vo väčšine kontinentálnych európskych štátov.
- nápravný systém bol zavedený v USA v roku 1876 – v rámci neho bolo správanie
odsúdencov hodnotené známkami. Každý odsúdenec začal výkon svojho trestu v 3.
stupni väznice. Za zisk dobrých známok (za učenie a prácu) mohol byť preradený do
2. stupňa, alebo (ak získal zlé hodnotenie) do najprísnejšieho 4. stupňa. V prípade,
že sa odsúdenec dostal na základe hodnotenia do prvého stupňa väznice, mohol byť
po 6 mesiacoch podmienečne prepustený a ak po uplynutí skúšobnej polročnej doby
na slobode nevykonal nič zlého, jeho trest sa považoval za vykonaný.
Obľúbenými trestami na slobode boli od konca 19. storočia podmienečné
tresty odňatia slobody a trest probácie. Tú zaviedli po prvýkrát v USA v roku 1878.
Sudca bez toho, aby uložil trest, ukladal páchateľovi prísne podmienky, pri splnení
ktorých mohol ostať na slobode, musel sa však hlásiť u svojho dozorcu. Ak v tejto
lehote (niekoľkoročnej) nespáchal nič protiprávne a dozorca uznal jeho spôsob života
za správny, bol mu trest odpustený.
7.2.2. Trestné právo procesné
7.2.2.1. Francúzsky Trestnoprocesný zákonník – vzor pre ostatnú Európu

Záverom 18. storočia zosilnela potreba kodifikovania procesného práva
v Európe podľa moderných právnych zásad. Ešte stále prebiehali procesy
s bosorkami,

súdne

úrady

boli

dedičné,

v konaní

bola

využívaná

tortúra

a najčastejším trestom bol trest smrti. Ako prvý európsky štát sa s problémom
muselo vysporiadať revolučné Francúzsko.
Už v septembri 1791 prijala Konštituanta nový trestný poriadok, ktorý zaviedol
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do trestného konania zásadu povinnej obžaloby. Zákonník zrušil ordonanciu z roku
1670 a do trestného konania zaviedol porotný systém, pričom v ňom uplatnil
moderné procesné zásady. Súdnu moc oddelil od administratívy, zaviedol rovnosť
pred zákonom, právo na obhajobu a verejnosť súdneho pojednávania. V súdnom
konaní sa mala uplatňovať zásada ústnosti, bezprostrednosti (účastníci konania
mohli svoje procesné úkony konať len pred súdom príslušným rozhodnúť vo veci
samej). Konanie bolo kontradiktórne s využitím zásady rovnosti obžaloby a obhajoby.
V januári 1791 bolo zrušené viazané dokazovanie, sudcovia získali právo slobodne
rozhodnúť vo veci, teda voľne hodnotiť predkladané dôkazy.
Skutočný prelom v procesnom práve znamenal však až Napoleonov
Trestnoprocesný zákonník vyhlásený roku 1808, ktorý zaviedol zmiešaný typ
trestného procesu, v ktorom sa uplatňovala zásada vyšetrovacia a obžalovacia.
Zákonník vstúpil do platnosti spoločne s trestným zákonníkom (1. januára 1811).
Zaviedol zásadu, že bez obžaloby niet trestného konania, ak však už žalobca
obžalobu podal, súd musel vo veci rozhodnúť aj proti jeho vôli. Trestnoprocesný
zákonník prispôsobil štruktúru súdov trojdeleniu protiprávnych činov zavedenému
trestným zákonníkom: o trestných činoch rozhodovali porotné súdy, o prečinoch
tribunály a o priestupkoch nápravné policajné súdy.
V prípravnom konaní sa uplatňovali zásady zavedené ordonanciou z roku
1670. Vyšetrovacie úkony sa robili tajne a všetky sa zaznamenávali do zápisníc.
Vyšetrovanie vykonával na návrh prokurátora vyšetrovací sudca, a to bez účasti
advokáta podozrivej osoby. Druhou fázou konania bolo súdne pojednávanie,
v ktorom sa uplatňovala obžalovacia

zásada, zásada verejnosti a ústnosti,

kontradiktórnosti v konaní a slobody obhajoby, ako aj rovnosti procesných strán. Až
do vynesenia rozsudku sa predpokladala nevina obžalovaného, a to až natoľko, že aj
napriek priznaniu podozrivého vo fáze vyšetrovania bolo nevyhnutné vykonať na
súde dokazovanie.
Trestnoprocesný zákonník Napoleona I. podobne ako jeho ostatné právne
kódexy sa udomácnil aj v tých štátoch Európy, ktoré sa dostali pod francúzsku
nadvládu. Po porážke Francúzska však jeho jednotlivé inštitúty prežili odchod
francúzskych vojsk a stali sa vzorom pri kodifikovaní národných zákonníkov po roku
1848. Dnes je francúzskym zákonníkom zavedený zmiešaný procesný systém
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jediným, ktorý je na európskom kontinente známy.
7.2.2.2. Zmiešaný súdny proces
7.2.2.2.1. Základné zásady

V dejinách ľudstva vznikli dva základné typy súdneho procesu – akuzatórny
(obžalovací) a inkvizičný (vyšetrovací). V európskych právnych dejinách sa nikdy
nestretávame s výlučným uplatňovaním niektorého z nich, aj napriek tomu však
možno zjednodušene vyhlásiť, že akuzatórny súdny proces prevládal v Európe
v staroveku a v období feudalizmu zhruba do 15. storočia, kým inkvizičný súdny
proces bol charakteristický pre neskoršie obdobie. Keď v európskych krajinách
prebehli revolučné zmeny znamenajúce zánik feudálnych vzťahov, začal sa „zlatý
vek“ zmiešaného súdneho systému, t. j. takého, ktorý v sebe kombinoval zásady
oboch predchádzajúcich typov procesov. V niektorých fázach zmiešaného súdneho
procesu sa uplatňovali zásady inkvizičné, kým v iných akuzatórne.
Zásada oficiality znamenala, že sa súdne konanie začalo z úradnej moci, teda
všetky trestné činy boli stíhané štátnou mocou. Táto zásada bola dôkazom toho, že
trestné právo už bolo výlučne právom verejným (aj napriek tomu, že ešte existovali
súkromné žaloby). Na základe tejto zásady sa na začatie konania nevyžadovala
obžaloba, postačovalo podozrenie. Obžaloba však bola nevyhnutná na začatie
súdneho konania (ktoré sa stalo len jednou z fáz procesu). Zásada legality
znamenala, že obžalovací orgán (prokurátor) bol povinný vzniesť obžalobu, keď boli
splnené všetky podmienky potrebné pre začatie trestného konania. Zásadu legality
bolo možné obísť využitím zásady oportunity, ktorá umožňovala obžalovaciemu
orgánu nepodať napriek všetkým splneným podmienkam žalobu, ak to bolo v záujme
štátu (napr. nebezpečnosť činu pre spoločnosť bola nepatrná, alebo vypátranie
páchateľa by si vyžadovalo príliš vysoké finančné náklady).
Na základe zásady imutability nemohli procesné strany povýšiť svoje záujmy
nad záujmy štátu, teda napr. nemohli zastaviť súdne konanie proti vôli prokurátora.
Výnimkou boli štáty, ktoré pripúšťali v trestnom konaní podanie žaloby tzv. hlavným
súkromným žalobcom, ktorý disponoval konaním. Zmiešaný súdny proces sa od
akuzatórneho odlišoval použitím zásady hmotnej pravdy, ktorá vyžadovala, aby fakty
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uvedené v rozsudku boli zhodné so skutočnosťou. Súdy v záujme dodržania tejto
zásady neboli povinné akceptovať návrhy účastníkov konania. Dodržaniu tejto
zásady tiež napomáhala možnosť ktoréhokoľvek účastníka konania podať opravný
prostriedok proti rozsudku.
Na rozdiel od inkvizičného konania v zmiešanom súdnom konaní sa
uplatňovala zásada deľby funkcií, ktorá znamenala prísne oddelenie obžaloby,
obhajoby a rozhodovacej moci, ktoré v takomto konaní vykonávali odlišné osoby.
Takisto odlišnosťou oproti inkvizičnému konaniu bola zásada voľného hodnotenia
dôkazov, ktorá umožňovala sudcovi na základe vlastnej úvahy rozhodnúť o tom,
ktorý dôkaz bude považovať za vierohodnejší. Vo Francúzsku sudca mohol
rozhodovať úplne slobodne, podľa vlastného svedomia, kým v Nemecku musel svoje
pohnútky uviesť v odôvodnení rozsudku.
Zmiešaný typ súdneho procesu bol rovnako ako akuzatórny súdny proces (nie
však ako inkvizičný) vedený podľa zásady ústnosti a bezprostrednosti. Zásada
ústnosti znamenala, že sudca s účastníkmi konania komunikoval ústne a svoj
rozsudok síce vydal v písomnej forme, ale predtým ho ústne vyhlásil. Najdôležitejšou
fázou procesu sa tak stalo súdne pojednávanie, kde sa účastníci museli povinne
dostaviť. Bezprostrednosť znamená, že sa sudca na súdnom pojednávaní osobne
stýkal s účastníkmi konania, nie s ich zástupcami a priamo vnímal dôkazné
prostriedky. Zásada bezprostrednosti mohla byť prelomená napr. pri výsluchu osôb,
ktoré sa z rôznych dôvodov nemohli dostaviť na pojednávanie, kedy ich výpovede
boli zachytené do zápisnice a tá slúžila ako dôkaz.
Zásada verejnosti nemusela byť v zmiešanom type súdneho konania vždy
dodržaná. Vo fáze vyšetrovacej bol trestný proces tajný (ako inkvizičné konanie), vo
fáze súdneho pojednávania bol však takmer bez výnimky verejný (ako akuzatórne
súdne konanie). Rozoznávali sa tri formy verejnosti: verejnosť účastníkov konania
povoľovala pri súdnom úkone iba prítomnosť účastníkov súdneho procesu; verejnosť
ľudu pripúšťala v súdnom konaní prítomnosť kohokoľvek (okrem maloletých osôb);
dôverná verejnosť bola zavedená pri donucovacích úkonoch (napr. domových
prehliadkach) a povoľovala okrem účastníkov konania prítomnosť aj osobám, ktoré
požívali ich plnú dôveru (napr. susedom, svedkom).
Základnou zásadou najstarších zmiešaných súdnych konaní bola aj zásada
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prítomnosti laického prvku pri vynášaní rozsudku. Znamenalo to v konaní prítomnosť
porôt alebo prísediacich, ktorí boli poväčšine bez právnického vzdelania. Poroty
prenikli do Európy z Anglicka a na kontinente sa po prvýkrát vyskytli vo Francúzsku.
Boli to 12 členné orgány, ktoré mali rozhodnúť vo vecných otázkach (právne otázky
boli vyhradené sudcom). Na rozdiel od porôt, prísediaci boli členmi súdnych senátov
s rovnakým postavením ako mali profesionálni sudcovia a rozhodovali spolu s nimi
o všetkých otázkach súdneho konania (aj o právnych).
7.2.2.2.2. Účastníci konania

Účastníkov súdneho konania rozdeľujeme na nasledujúce skupiny:
- Hlavní účastníci: Sem patril poškodený a škodca, proti ktorému sa viedlo trestné
konanie (ten bol označovaný v jeho jednotlivých fázach rôznymi pojmami – napr.
v prípravnom konaní to bol podozrivý, na súdnom pojednávaní obžalovaný, po
vynesení rozsudku odsúdený). Kým v inkvizičnom konaní bol škodca iba predmetom
konania, v zmiešanom súdnom konaní sa stal opäť (podobne ako v akuzatórnom
procese) jeho plnoprávnym účastníkom. V takomto konaní už nemohol byť škodca
nútený, aby sa priznal, nemusel vôbec vypovedať (lebo dokazovanie bolo úlohou
žalobcu a ak neboli niektoré skutočnosti jednoznačne dokázané, nemohli byť využité
na ťarchu škodcu).
- Vedľajší účastníci: Sem patrili svedkovia, znalci a obhajcovia. Ich postavenie sa
v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami nezmenilo.
- Rozhodujúci účastníci: Do tejto kategórie patrili vyšetrujúci sudca, obžalovací
senát, porota a sudca. Vyšetrujúci sudca bol členom senátu, ktorý mal rozhodovať vo
veci samej, bol poverený vykonaním vyšetrovacích úkonov. Obžalovací senát bol
takisto tvorený sudcami senátu, ktorý mal rozhodovať vo veci samej, jeho úlohou bol
dozor

nad

vyšetrovacím

sudcom

a rozhodovanie

o podaní

obžaloby alebo

o zastavení konania. Poroty (v Anglicku známe a využívané už storočia predtým) sa
na európskom kontinente po prvýkrát objavili roku 1791 vo Francúzsku, definitívne
ich zaviedol až Napoleonov Trestnoprocesný zákonník z roku 1808. Následne sa
rozšírili do celej Európy. Na rozdiel od Anglicka na európskom kontinentálnom súde
pôsobila vždy iba jedna porota, ktorá rozhodovala o skutkových otázkach
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nadpolovičnou alebo dvojtretinovou väčšinou svojich členov (v Anglicku muselo byť
rozhodnutie jednomyseľné) podľa vlastného svedomia a zdravého rozumu (v
Anglicku aj podľa zákona). Pre členstvo v porote zaviedli európske krajiny
najčastejšie vekový, vzdelanostný, majetkový cenzus alebo cenzus pobytu. Sudca
v zmiešanom type procesu nepodliehal príkazom, nebolo ho možné odvolať z funkcie
ani preložiť na iný súd a pred dosiahnutím predpísaného veku nemohol poberať
dôchodok. Bola zavedená inkompatibilita súdnej funkcie s výkonom iných funkcií
v štátnom aparáte.
- Zástupcovia obžaloby: Už podľa ordonancie z roku 1670 bol oprávnený podávať
obžalobu takmer výlučne iba štátny zástupca. Počas revolúcie vo Francúzsku sa
však vznášanie obžaloby stalo výhradným štátnym monopolom. Napoleon I.
vybudoval vo Francúzsku organizáciu štátnej prokuratúry, ktorá bola založená na
princípe podriadenosti vláde a bola oprávnená a povinná začínať trestné konanie.
Ostatné európske krajiny si postupne zorganizovali vlastné prokuratúry podľa tohto
vzoru, pričom v niektorých závisela prokuratúra od vlády, inde bola podriadená súdu.
V niektorých štátoch mohol obžalobu v trestných veciach menšieho významu podať
aj súkromný žalobca (hlavný alebo vedľajší). Súkromný žalobca mal rovnaké práva
ako prokurátor, nemohol však použiť proti škodcovi donucovacie prostriedky (napr.
putá). Každý zástupca obžaloby disponoval súdnym konaním a mohol obžalobu
kedykoľvek stiahnuť.
- Pomocný personál: Sem patrili všetci úradníci, ktorí boli v trestnom konaní
nápomocní činnosti súdu (napr. kati, dozorcovia vo väzniciach, súdni koncipienti
a pod.).
7.2.2.2.3. Priebeh konania.
7.2.2.2.3.1. Riadne konanie

Prvou fázou konania bolo prípravné konanie. V rámci neho vyšetrovacie
orgány (polícia, žandárstvo) zaisťovali dôkazy na základe oznámenia spáchania
trestného činu. Dôkazy okamžite vyhodnocoval súd, ktorý prípadne nariadil zaistenie
ďalších. V tejto fáze mohlo byť konanie zastavené, ak sa nepreukázalo spáchanie
trestného činu. Prípravné konanie bolo fakultatívne, ale v prípade obzvlášť
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závažných trestných činov obligatórne.
Druhá fáza konania – prechodné konanie – bola fázou, v ktorej sa rozhodlo
o podaní obžaloby. Pôvodný francúzsky vzor konania bol skonštruovaný tak, že
päťčlenný obžalovací senát preskúmal obžalobu predloženú prokurátorom a rozhodol
v jeho prítomnosti (bez účasti škodcu a jeho obhajcu) o jej podaní na súd alebo
o zastavení konania. Vo Veľkej Británií túto funkciu plnila veľká (obžalovacia) porota.
Treťou fázou konania bolo súdne pojednávanie. Konalo sa za prítomnosti
predvolaných účastníkov konania. Začínalo sa prečítaním obžaloby, nasledoval
výsluch obžalovaného a dokazovanie. Dôkaznými prostriedkami boli výpovede
svedkov, znalcov, konfrontácie, obhliadky alebo iné vecné dôkazy (listiny, neskôr
fotografie a pod.). Nasledovali súhrnné reči prokurátora a obhajcu a záverečná reč
obžalovaného. Súd sa potom odobral na poradu, kde rozhodol o rozsudku a neskôr
ho verejne vyhlásil.
Štvrtou fázou konania (fakultatívnou) bolo opravné konanie. Jeho cieľom bola
oprava alebo zrušenie rozsudku, ktorý nebol v súlade s objektívnou pravdou, alebo
odporoval zákonu. Takmer v celej kontinentálnej Európe sa rozlišovali nasledovné
opravné prostriedky:
- námietka, ktorá bola prípustná už počas samotného súdneho pojednávania proti
procesným rozhodnutiam (napr. proti rozhodnutiam o uložení poriadkovej pokuty za
rušenie pojednávania) a rozhodoval o nej súd vyššej inštancie;
- odvolanie bolo prípustné proti vyhlásenému, ale neprávoplatnému rozsudku vo veci
samej a rozhodoval o nej súd vyššej inštancie;
- kasačná sťažnosť bola prípustná proti rozsudkom nižších súdov, ktoré neboli už
napadnuteľné odvolaním a bola namierená na preskúmanie právnych otázok vyšším
súdom;
- opravný prostriedok v záujme unifikácie práva podával najvyšší prokurátor na
najvyšší súd danej krajiny v záujme zrušiť právoplatný trestný rozsudok, a to bez
časového obmedzenia;
- obnova konania bola prípustná, ak sa po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku
vyskytli také okolnosti, ktoré by boli nevyhnutne zmenili rozsudok vo veci samej, ak
by ich prvostupňový súd poznal. Konanie sa vtedy znovu začínalo na prvostupňovom
súde.
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V polovici 18. storočia vznikla zásada zákazu sprísňovania trestov vynesených
nižšími súdmi (reformatio in peius). Poslednou fázou súdneho konania bol výkon
rozsudku.
7.2.2.2.3.2. Konanie pred porotným súdom

Porotný súd bol súdnym orgánom, ktorý bol zložený z dvoch zložiek:
z (najčastejšie) trojčlenného súdneho senátu a 12 člennej laickej poroty. Súdne
pojednávanie porotného súdu sa začínalo tvorbou poroty. Na osobitné súdne
pojednávanie bolo predvolaných 30 porotcov a spomedzi nich vylosovali 24 riadnych
a 6 náhradných porotcov. Spomedzi nich mohla obžaloba a obhajoba bez udania
dôvodu vylúčiť kohokoľvek tak, aby na záver porota pozostávala z 12 riadnych a 2
náhradných porotcov. Porotcovia museli byť prítomní na súdnom pojednávaní a mali
postavenie riadnych sudcov. Kompetencie porôt boli v jednotlivých krajinách
stanovené rôzne, najčastejšie rozhodovali o trestných činoch tlačových, protištátnych
a osobitne závažných.
Až do skončenia dokazovania súdne pojednávanie prebiehalo rovnako ako
v riadnom konaní. Potom nasledovalo sformulovanie otázok pre porotu, na ktoré
mohla porota odpovedať len „áno“ alebo „nie“. Nasledovali procesné reči
(prokurátora a obhajcu) a záverečná reč obžalovaného. Následne predseda senátu
vysvetlil porotcom jednotlivé právne normy, ktoré sa vzťahovali na prípad. Porotcovia
sa odobrali na poradu a po jej skončení verejne odpovedali na položené otázky. Ak
ich odpovede znamenali odsúdenie, odobrali sa na poradu sudcovia a po jej
skončení verejne vyhlásili rozsudok vo veci samej.
Niekedy nebolo potrebné, aby v konaní vystupovala porota (napr. ak sa vo
Veľkej Británií obžalovaný priznal, sudca vyniesol rozsudok bez prispenia poroty;
podobne ak v Nórsku sudcovia na porade zistili, že sa trestný čin už premlčal,
oslobodzovali obžalovaného bez toho, aby si vypočuli názor poroty).
Popisovaný model porotného súdnictva sa zásadne líšil od britského
porotného súdnictva. Vo Veľkej Británií porota rozhodovala výlučne o prijatí alebo
odmietnutí žaloby, teda neodpovedala na otázky. V závere 19. storočia však na
Britských ostrovoch pomaly upadal význam obžalovacích porôt a naopak vzniklo tzv.
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informačné konanie. V takomto konaní bola obžaloba vznášaná bez pričinenia
obžalovacej poroty a mohlo sa tak stať z úradnej moci alebo súkromnou žalobou.
Roku 1933 boli vo Veľkej Británií obžalovacie poroty zrušené.
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8. KAPITOLA: SYSTÉM MIEROVÝCH ZMLÚV PO 1. SVETOVEJ VOJNE
„Je omnoho ľahšie viesť vojnu,
ako zjednať mier.“
Georges Clemenceau

8.1. Prvá svetová vojna
8.1.1. Tajná diplomacia v Európe
Azda žiadna z vojen v dejinách nezmenila politickú mapu Európy a sveta tak
radikálne, ako práve prvá svetová vojna. Príčiny tohto konfliktu treba hľadať
v poslednom desaťročí 19. storočia, kedy síce vedúcou veľmocou bola Veľká
Británia, vznik nových národných štátov (Talianska a Nemecka) a ich rastúce
veľmocenské ambície však spôsobili v Európe a vo svete značný politický tlak.
Ústrednou postavou tejto koncepcie sa stal nemecký ríšsky kancelár Otto von
Bismarck, ktorý pri vytváraní zahraničnopolitickej koncepcie vychádzal z výhodného
geopolitického postavenia Nemecka a snažil sa o vytvorenie pre Nemecko výhodnej
medzinárodnej aliancie.
Vyvrcholením Bismarckových snáh o vytvorenie medzinárodnej aliancie,
v ktorej by Nemecko bolo hegemónom, bolo uzatvorenie Spolku troch cisárov medzi
Nemecko, Rakúsko-Uhorskom a Ruskom v roku 1873. Tento pokus o vytvorenie
medzinárodnej aliancie s výsadným postavením Nemecka nevyšiel celkom podľa
Bismarckových predstáv. Spolok sa v roku 1878 dočasne rozpadol, už o 3 roky
neskôr však bol obnovený.
Nemecko v tom čase už hľadalo nových spojencov, ktorí by mu umožnili
presadzovanie jeho výbojnej zahraničnej politiky. Keďže Spolok troch cisárov
oficiálne nebol zrušený, Bismarck viedol ďalšie rokovania tajne. Jeho diplomaciu
preto označujeme ako tajnú. Výsledkom nemeckej tajnej diplomacie bolo najprv
uzavretie tajnej aliancie medzi Nemeckom a Rakúsko – Uhorskom v roku 1879 –
Dvojspolok. K nej sa opäť tajnou zmluvou pripojilo v roku 1882 Taliansko – vznikol
Trojspolok. Nemecko jeho

vznikom prevzalo na kontinente úlohu Veľkej Británie

a stalo sa európskym hegemónom.
Reálna hrozba napadnutia Ruska spojenými vojskami Nemecka a Veľkej
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Británie v črtajúcom sa konflikte o stredomorské úžiny spôsobila uzavretie tajnej
vojenskej zmluvy o vzájomnej pomoci v prípade napadnutia aspoň dvomi členmi
Trojspolku medzi Ruskom a Francúzskom v roku 1892. Zmluva bola v rokoch 1893 –
1894 rozšírená a dostala povahu vojenskopolitického bloku, čím v Európe vznikla
rovnováha síl. Veľká Británia, ktorá sa cítila ohrozená zo strany Ruska (konflikt
o oblasti

patriace

predtým

Osmanskej

ríši),

následne

uzatvára

zmluvu

s Francúzskom - v roku 1904, známu ako Srdečná dohoda. Zmluva vymedzovala
sféry vplyvu medzi oboma štátmi ohľadom kolónií. Pretrvávajúca nemecká hrozba
napokon spojila do jedného tábora aj Veľkú Britániu a Rusko. Systém zmlúv medzi
týmito mocnosťami bol uzavretý v roku 1907. Vznikol blok zvaný Trojdohoda.

8.1.2. Prvá svetová vojna
Vznik dvoch mocensko-politických blokov v Európe len vystupňoval napätie na
kontinente. Zvyšovanie stavov nemeckej „stálej mierovej armády“, následne konflikty
na lokálnej úrovni (Balkán, Maroko) vystupňovali tlak na kontinente. Diplomatická
aktivita veľmocí po Balkánskych vojnách (1912-1913) zvýraznila rozpory medzi
oboma blokmi. Známe udalosti v Sarajeve dňa 28. júna 1914 boli tou rozbuškou,
ktorá znamenala vznik prvej veľkej vojny, ktorá v konečnom dôsledku buď priamo
alebo nepriamo ovplyvnila celý svet.
Do vojny vstúpili oba mocensko-politické bloky. Taliansko, ako člen Trojspolku,
vyhlásilo ihneď po vypuknutí vojny neutralitu, aby sa neskôr pridalo na stranu
Dohody. Tzv. Centrálne mocnosti (predtým Trojspolok) tvorili počas vojny Nemecko,
Rakúsko – Uhorsko, Osmanská ríša a Bulharsko. Dohodu tvorili Veľká Británia,
Francúzsko, Rusko, Japonsko, od roku 1915 Taliansko a od roku 1917 aj Spojené
štáty.
Priebeh vojny možno rozdeliť do 4 etáp:
1. blesková vojna (august – december 1914). Pôvodne mala rozhodnúť konflikt,
veľmi rýchlo však zmenila svoj charakter.
2. zákopová vojna (1915 – 1916). V tejto fáze došlo k najväčším stratám na životoch.
Začalo sa aktivovať protivojnové hnutie. V závere sa črtajú možnosti na uzavretie
anekčného mieru.
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3. obrat vo vojne (1917 – marec 1918). V dôsledku udalostí v Rusku a vstupu USA
do vojny dochádza k rozmachu národnooslobodzovacieho hnutia a celkovému obratu
vo vojne.
4. víťazstvo Dohody (marec – november 1918). Dochádza k definitívnej zmene
pomeru síl v prospech Dohody a následne k podpísaniu mieru.

8.2. Parížska mierová konferencia
Uzavretím prímeria v Compiegneskom lese dňa 11. 11. 1918 medzi
zástupcami Dohody a Ústredných mocností sa skončila prvá svetová vojna.
Mocenské presuny vyplývajúce z výsledkov vojny mali byť zafixované formou zmlúv
na mierovej konferencií, ktorá bola zvolaná do Paríža. Mierovým rokovaniam
predchádzala diplomatická činnosť víťazných štátov, ktoré sa snažili získať čo
najviac výhod. Obdobne porazené štáty sa snažili čo najviac zmierniť dôsledky
porážky.
Parížska mierová konferencia sa začala dňa 18. 1. 1919. Zúčastnilo sa jej 27
víťazných štátov. Porazené štáty zastúpené neboli. Konferencia mala vytvoriť
predpoklady odstránenia vojnových konfliktov v budúcnosti a položiť základy nového
spravodlivého usporiadania sveta. Ťažiskom práce konferencie bola činnosť komisií
a subkomisií. Tie spracúvali podklady pre hlavný orgán konferencie – Radu desiatich.
Táto bola tvorená zástupcami USA, Veľkej Británie, Francúzska, Japonska
a Talianska (z každej krajiny vedúci delegácie a minister zahraničných vecí). Rada sa
neskôr zmenila na Radu piatich (len vedúci delegácií), ešte neskôr na Radu štyroch,
resp. troch (v prípade neúčasti Talianska alebo Japonska). Konferencia bola
organizovaná veľmi zložitým spôsobom. Zúčastnené krajiny sa rozdeľovali do štyroch
kategórií:
1. veľmoci majúce záujmy všeobecného charakteru – USA, Veľká Británia,
Francúzsko, Taliansko, Japonsko.
2. krajiny, ktoré viedli vojnu, majúce záujmy čiastkového charakteru – napr. Belgicko,
Brazília, ČSR, Srbsko, Poľsko, Čína. Zúčastňovali sa len tých schôdzí, ktoré sa ich
týkali.
3. krajiny, ktoré prerušili diplomatické styky s Ústrednými mocnosťami – napr. Peru,
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Bolívia. Zúčastňovali sa len tých schôdzí, ktoré sa ich týkali.
4. neutrálne štáty alebo štáty v štádiu vzniku – mohli sa zúčastniť schôdzí len
v prípade pozvania niektorou z veľmocí.
Pre jednotlivé krajiny bol stanovený aj počet delegátov, ktorí sa mohli
zúčastniť rokovaní. Veľmoci mali po 5 splnomocnených delegátov. Po troch
delegátov mohli vyslať Belgicko, Brazília a Srbsko. Po dvoch delegátov mohli vyslať
ČSR, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Thajsko, britské domíniá (Austrália, Južná
Afrika, Kanada) a India. Ostatné krajiny mohli vyslať len jedného delegáta.
Rozhodovanie o najdôležitejších otázkach ako aj stanovenie priority riešených
záležitostí ostávalo teda v rukách veľmocí. Ani veľmoci však neboli vo všetkom
zajedno. Spornou bola otázka budúceho postavenia Nemecka, vznik Spoločnosti
národov a aj „ruská“ otázka. Rokovania boli teda mimoriadne zložité a zdĺhavé.

8.3. Spoločnosť národov
Otázka vzniku medzinárodnej organizácie, garantujúcej do budúcna trvalý
mier, bola na konferencií prerokovaná ako prvá. Samotná myšlienka nebola nová –
už v minulosti sa s ňou stretávame v starovekom Grécku a Ríme, známou je idea
českého kráľa Juraja Poděbradského na založenie spolku európskych panovníkov,
ktorá mala garantovať udržanie mieru v Európe ako aj trvalú alianciu proti Osmanskej
ríši. Myšlienka spolku zabezpečujúceho mier vo svete sa opätovne aktivizovala práve
počas 1. svetovej vojny.
Po rozsiahlych prípravách v priebehu roku 1918 navrhol americký prezident
Wilson na rokovaní mierovej konferencie, aby ako prvá bola prerokovaná otázka
Paktu Spoločnosti národov – základného dokumentu novej celosvetovej organizácie,
ktorý mal tvoriť nedeliteľný a všeobecne záväzný celok s mierovými zmluvami.
Rokovania boli veľmi zložité, narážali spočiatku na odpor Francúzska a Veľkej
Británie, ktoré sa obávali ohrozenia svojich teritoriálnych a finančných nárokov.
Komisia pre Zväz národov napokon dňa 14. 2. 1919 prijala kompromisný návrh
Zmluvy o Spoločnosti národov. Ten bol zverejnený na pripomienkovanie na plenárnej
schôdzi mierovej konferencie, ktorá ho prijala dňa 28. 4. 1919 s účinnosťou od 10. 1.
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1920 (spoločne s Versailleskou mierovou zmluvou).
V zmysle Paktu sa zakladajúcimi členmi Spoločnosti národov stali signatári
mierových zmlúv a neutrálne štáty, ktoré Pakt uvádzal v prílohe. Členmi sa mohli stať
štáty, domíniá, kolónie, ktoré si slobodne vládnu, ak boli prijaté 2/3 členov
Spoločnosti národov. Cieľom Spoločnosti národov bolo uchránenie medzinárodného
mieru, t. j. riešenie vzájomných sporov prostredníctvom spoločne vytvoreného
medzinárodného orgánu, a to s využitím zásady vzájomnej solidarity členov proti
útočníkovi. Tento cieľ mal byť dosiahnutý povinným zverejňovaním a registráciou
všetkých medzinárodných zmlúv s výnimkou zmlúv na udržanie mieru v určitej oblasti
(napr. Malá dohoda). Všetky ostatné regionálne zmluvy boli zakázané. Členovia
Spoločnosti národov mli povinnosť vytvárať podmienky pre dodržiavanie pravidiel
stanovených orgánmi Spoločnosti. Sem patrilo napr. rešpektovanie práv menšín, či
zachovávanie dôstojných ľudských pracovných podmienok.
Orgány Spoločnosti národov sa delili na hlavné, stále a prechodné. Medzi
hlavné orgány Spoločnosti patrili:
1. Zhromaždenie zástupcov všetkých členov Spoločnosti. V ňom každý členský štát
mal 1 hlas a najviac troch zástupcov. Zhromaždenie sa schádzalo pravidelne raz do
roka (v septembri) a rozhodovalo o všetkých otázkach týkajúcich s svetového mieru
ako aj otázkach organizačných (napr. prijímanie nových členských štátov).
2. Rada Spoločnosti národov. Podľa pôvodného štatútu sa skladala z 5 stálych
členov (veľmocí) a 4 nestálych členov meniacich sa každý rok. Keďže Senát USA 19.
11. 1919 odmietol ratifikovať Versailleskú zmluvu a s ňou súvisiacu účasť USA
v Spoločnosti národov, v skutočnosti mala Rada SN len 8 členov. Počet nestálych
členov v nasledujúcich rokoch rástol a ustálil sa až na 9. Rada sa schádzala štyrikrát
(neskôr trikrát) ročne. Nepravidelné zasadnutie mohla mať aj na žiadosť
ktoréhokoľvek člena SN. Do jej kompetencie patrilo rozhodovanie o všetkých
otázkach, ktoré podľa Paktu SN nepatrili Zhromaždeniu – napr. menovanie
generálneho tajomníka, vyšetrovanie medzinárodných sporov, vyjadrovanie sa
k porušeniu zmlúv.
3. Sekretariát (stály úrad generálneho tajomníka). Sídlil v Ženeve. Registroval všetky
zmluvy uzavreté medzi členskými štátmi, plnil úlohu sprostredkovateľa medzi
Zhromaždením a Radou SN, resp. medzi Radou SN a ďalšími orgánmi SN.
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Podriadená mu bola oblasť pracovného zákonodarstva, zdravotníctva, správa
bývalých nemeckých kolónií, osmanských oblastí na Blízkom východe a ochrana
národnostných menšín.
Medzi stále a prechodné orgány SN patrili:
1. Stály dvor medzinárodnej spravodlivosti so sídlom v Haagu – mal riešiť
medzinárodné spory.
2. Medzinárodný úrad práce so sídlom v Ženeve – mal každoročne organizovať
medzinárodné konferencie práce.
3. Hospodársky a finančný výbor – mal rozvíjať vzájomne výhodný medzinárodný
obchod
4. stále a prechodné komisie – technická, ekonomická, mandátová, komisia pre
utečencov, komisia pre kodifikáciu medzinárodného práva a i.
Svoj hlavný cieľ – udržanie mieru – mala Spoločnosť národov dosiahnuť
prostredníctvom tzv. systému kolektívnej bezpečnosti. Jeho ťažiskom mala byť
medzinárodná arbitráž a hospodárske sankcie. V skutočnosti sankcie boli len
morálne, čo prispelo k neúspechu projektu Spoločnosti národov. Podstatným
nedostatkom bolo, že členskými štátmi SN neboli USA a do roku 1934 ani ZSSR.
Následkom bolo nekontrolované vzájomné súperenie európskych veľmocí o čo
najväčší vplyv. Keďže malé a stredné národy v SN nemali takmer žiadne slovo, ani
ich deklarovaná rovnosť s veľmocami nemohla zabezpečiť trvalé udržanie mieru.
Po prijatí Paktu Spoločnosti národov sa činnosť mierovej konferencie
zamerala na uzavretie mierových zmlúv s Ústrednými mocnosťami.
8.4. Systém mierových zmlúv

8.4.1. Versailleská mierová zmluva
Prijatie zmluvy s Nemeckom bolo jednou z najdôležitejších a najzložitejších
úloh konferencie. Návrh zmluvy predložený nemeckej delegácií dňa 7. mája 1919
vyvolal v nemeckej delegácií, ale aj v nemeckej verejnosti mimoriadne tvrdý odpor.
Napriek tomu bola zmluva podpísaná vo Versailles dňa 28. 6. 1919. Zmluva
obsahovala ustanovenia teritoriálne, vojenské a hospodárske.
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Teritoriálne

ustanovenia

znamenali

v podstate

rozbitie

veľmocenských

nárokov Nemecka. Územia, ktoré boli dlhé storočia považované za nemecké (napr.
Alsasko – Lotrinsko, Hlučínsko, západné Prusko, Poznaňsko) boli od Nemecka
odtrhnuté v prospech (aj novovznikajúcich) štátov. Nemecko stratilo všetky svoje
zámorské kolónie a muselo uznať existenciu Československa, Poľska, nezávislosť
Rakúska a novovzniknutých štátov na území bývalého cárskeho Ruska. Zmluva dosť
podrobne upravovala

hranice

Nemecka s novovzniknutými štátmi v strednej

a východnej Európe.
Vojenské ustanovenia zahŕňali požiadavku zrušenia všeobecnej brannej
povinnosti, rozpustenie nemeckej armády, obmedzenie stavu novej armády do
100 000 mužov, rozpustenie generálneho štábu, zákaz budovania leteckých síl,
ťažkých a moderných zbraní. Nemecko bolo povinné odovzdať svoje vojenské
loďstvo Dohode a vytvoriť demilitarizované pásmo na Rýne. Kontrolou nad
dodržiavaním vojenských obmedzení bola poverená Spojenecká kontrolná komisia.
Tá svoju činnosť vykonávala len v prvých rokoch po uzavretí zmluvy, čo viedlo
neskôr k zbrojeniu a po prevzatí moci nacistami k druhej svetovej vojne.
Hospodárske ustanovenia boli dohodnuté len čiastočne. Nemecko bolo
povinné platiť vojnové reparácie, ktorých výška bola stanovená v roku 1921 a neskôr
boli znižované. Stali sa predmetom rokovania viacerých konferencií. Kde boli
vzhľadom na hospodársku krízu 20. a 30. rokov sčasti z humanitárnych dôvodov
upravované.
8.4.2. Saint-Germainská mierová zmluva
Výsledkom rokovaní mierovej konferencie bolo uzavretie dvoch zmlúv
s Rakúskom:
1. veľkú Saint-Germainskú zmluvu podpísali s Rakúskom Dohodové mocnosti
2. signatármi malej Saint-Germainskej zmluvy bolo Rakúsko a Československo.
Obe zmluvy boli podpísané dňa 10. 9. 1919. Kým malá Saint-Germainská zmluva
upravovala vymedzenie hraníc s Československom, ako nástupníckym štátom
Habsburskej monarchie, veľká Saint-Germainská zmluva uzavretá medzi Rakúskom
a Dohodovými mocnosťami mala podobný charakter ako Versailleská zmluva
v prípade Nemecka. Rakúsko bolo považované za porazený štát, preto bolo povinné
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reparácie, aj keď v porovnaní s Nemeckom boli nižšie. Kým územná integrita
Nemecka po skončení vojny neutrpela vážnu ujmu (aj napriek názoru nemeckej
verejnosti), Rakúsko bolo v podstate rozbité. Len malá časť územia bývalého
Rakúska vytvorila tzv. Rakúsku republiku. Aj preto boli vojnové reparácie voči
Rakúsku

oveľa

nižšie.

Nové

Rakúsko

však

muselo

uznať

samostatnosť

nástupníckych štátov monarchie. Zmluva obmedzovala stav rakúskej armády na
30 000 mužov. Zakazovala v budúcnosti pripojenie Rakúska k Nemecku.
8.4.3. Mierová zmluva z Neuilly
Mierová zmluva s Bulharskom bola podpísaná dňa 17. 11. 1919. Bulharsko
utrpelo územné straty v prospech Grécka a Rumunska. Bol obmedzený jeho prístup
k Egejskému moru. Bolo povinné odovzdať víťazom svoje vojnové a obchodné
loďstvo. Zmluva stanovovala výšku vojnových reparácií v peniazoch i v dodávkach
uhlia. Bulharská armáda bola obmedzená na 20 000 mužov.
8.4.4. Trianonská mierová zmluva
Najkomplikovanejší proces prijatia mala mierová zmluva s Maďarskom. Keďže
po prehratej vojne zažívalo Maďarsko politické nepokoje (pád Károlyiho vlády,
Maďarská republika rád), bolo prijatie mierovej zmluvy odložené na pokojnejšie časy.
Najvyššia dohodová rada odmietla o mierovej zmluve v takejto situácií rokovať. Pád
republiky rád v Maďarsku so sebou niesol vzrast revizionistických nálad. Aj preto boli
rokovania o mierovej zmluve mimoriadne napäté.
Maďarská vláda podpísala mierovú zmluvu až 4. 6. 1920. Trianonská zmluva z
bývalého Zalitavska vytvorila Maďarské kráľovstvo, zahrňujúce len 1/3 územia
bývalého Uhorska. Slovensko a Podkarpatská Rus na základe vyjadrenia Slovenskej
národnej rady boli pripojené k Československu, ostatné časti tzv. Veľkého Uhorska
k Rumunsku, Juhoslávií a Rakúsku. Maďarsko bolo povinné platiť reparácie, stav
jeho armády bol znížený na 35 000 mužov.
8.4.5. Mierová zmluva zo Sévres
Ako posledná mierová zmluva v Európe bola prijatá mierová zmluva
s Osmanskou ríšou dňa 10. 8. 1920. Osmansá ríša stratila 4/5 svojho územia, čím sa
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de facto rozpadla. Veľké časti jej bývalého územia pripadli Grécku. Bol zaistený
voľný prechod vojnových a obchodných lodí všetkých štátov cez Bospor a Dardanely.
Nové Turecko bolo povinné platiť reparácie a bola kontrolovaná jeho doprava. Jeho
loďstvo bolo odovzdané Spojencom, ktorí mohli rozhodovať o rozpočte novej krajiny,
o vypisovaní daní, vývoze a dovoze. Turecko sa stalo de facto kolóniou. Stav jeho
armády bol limitovaný 90 000 mužmi.
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9. KAPITOLA: DEMOKRACIE V PRVEJ POLOVICI 20. STOROČIA
„Veľká demokracia nebude ani veľkou,
ani demokraciou, ak nebude pokroková“
Theodore Roosevelt

9.1. Západná Európa
9.1.1. Veľká Británia
V období medzi svetovými vojnami prebiehal vo Veľkej Británií proces
posilňovania výkonnej moci, centralizácia a byrokratizácia štátneho aparátu. Vznikli
nové ministerstvá. Zákonmi z rokov 1928 – 1929 sa upevnila finančná závislosť
grófstiev a miest od vlády. Posilnilo sa postavenie vlády, ktorá získala rozsiahle plné
moci a v ich intenciách vydávala veľký počet nariadení, ktorými často obmedzovala
základné práva a slobody.
V roku 1920 bol vydaný zákon o núdzovom stave. Do oblasti pracovného
práva zasahoval protištrajkový zákon o riešení sporov s odborovými organizáciami
z roku 1926. Na udalosti v Írsku, ktoré v konečnom dôsledku viedli k osamostatneniu
krajiny, reagoval britský parlament v roku 1933 vydaním zákona o osobitných plných
mociach civilnej správy. Severoírska vláda ním získala diktátorskú moc, ktorá sa
mohla preniesť aj na políciu. Policajní úradníci získali neobmedzené právo vykonávať
domové prehliadky a konfiškácie. Minister vnútra Severného Írska bol zmocnený
vydávať podľa vlastnej úvahy nariadenia o nových, dovtedy neexistujúcich deliktoch.
V Severnom Írsku prestal platiť Habeas Corpus Act. Boli tu povolené tajné procesy
a proti uvaleniu väzby alebo internácií osoby nebolo odvolania. Aj napriek týmto
opatreniam došlo v roku 1937 k vyhláseniu samostatnosti Írskej republiky, ktorá si
robila nárok aj na Severné Írsko. Táto oblasť je dodnes ohniskom anglicko – írskych
nepokojov.
V roku 1936 bol prijatý zákon o verejnej bezpečnosti a poriadku platný pre
celú britskú monarchiu. Zákon dal britskej polícií takmer diktátorské plné moci, pokiaľ
išlo o slobodu zhromažďovať sa na uliciach, ktorá by mohla vyvolať verejné
nepokoje. Miestne orgány mali právo vyžiadať si policajnú ochranu a so súhlasom
ministra vnútra zakázať na čas 3 mesiacov akékoľvek zhromaždenia na uliciach.
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Zmeny sa týkali aj volebného práva. Po prvej svetovej vojne sa uskutočnila
volebná reforma, podľa ktorej dostali volebné právo všetci muži, ktorí dosiahli vek 21
rokov a bývali v jednom volebnom okrese aspoň 6 mesiacov. Novinkou bolo
zavedenie volebného práva aj pre ženy, ktoré dovŕšili 30. rok veku, ak ich ročný
príjem činil viac ako 5 libier alebo ak sa vydali za muža, ktorý túto podmienku spĺňal.
9.1.2. Francúzsko
Francúzsko v medzivojnovom období prežívalo posledné roky tzv. tretej
republiky. Uvedené obdobie rokov 1918 – 1940 si však vynútilo významnú reformu
ústavy z roku 1875. V roku 1919 poslanecká snemovňa prijala návrh zákona
o volebnom práve pre ženy. Senát sa návrhom začal zaoberať až v roku 1922
a odmietol ho. V roku 1919 bol oboma snemovňami schválený zákon o zmene,
revidovanom proporcionálnom volebnom práve. Podľa zákona zoznam kandidátov tej
politickej strany, ktorá získala viac ako polovicu hlasov volič
ov prechádzal v plnom rozsahu. Ak takejto politickej strany po voľbách nebolo,
poslanecké mandáty sa rozdeľovali medzi politickými stranami v určitej závislosti
podľa množstva získaných hlasov každou z nich. Proporcionálny volebný systém bol
zrušený v roku 1927 a Francúzsko sa vrátilo k osvedčenému väčšinovému
hlasovaniu.
V medzivojnovom období najsilnejším štátnym orgánom vo Francúzsku bola
vláda, osobitne jej predseda. Parlament vydával dekréty, ktorými dosť často
poskytoval vláde rozsiahle plné moci v oblasti legislatívy. Táto prax sa stala prvým
krokom na zrušenie parlamentarizmu v krajine, ku ktorému došlo v 40.-tych rokoch.
Nezávislé postavenie štátnej moci bolo v medzivojnovom Francúzsku oslabené
prehlbujúcim sa spojením štátnej administratívy s finančnou oligarchiou. Tá mala
často rozhodujúci vplyv na konanie vlády.
Na prelome 20. a 30. rokov vo Francúzsku zosilneli nacionalistické tendencie.
Vznikol tu celý rad fašistických organizácií. Spomedzi nich najvýznamnejšou bol
Ohnivý kríž. Pomerne silné boli tiež ľavicové strany. Vo voľbách v roku 1936 zvíťazila
práve ľavica (premiér Leon Blum), čo sa prejavilo v roku 1937 vydaním zákona o 40hodinovom pracovnom týždni, ďalej poskytnutím rozsiahlych úverov roľníkom
a zákazom činnosti fašistickej organizácie „Ohnivý kríž“. V zahraničnej politike sa
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Francúzsko riadilo podľa zásady nezasahovania do udalostí v Španielsku, to sa však
po víťazstve diktátora Franca ukázalo byť osudovou chybou.
Po páde socialistickej vlády bol v roku 1938 zrušený zákon o 40-hodinovom
pracovnom čase. Zároveň bola prijatá novela Občianskeho zákonníka, ktorá zrušila
právnu nespôsobilosť vydatých žien. Manželka však zostala aj naďalej podriadená
manželovi, ktorý bol hlavou rodiny, bola tiež povinná nasledovať ho do miesta jeho
pobytu a byť mu verná.
Posledný slobodný medzivojnový francúzsky kabinet premiéra Daladiéra
odstúpil v marci 1940. V máji začalo hitlerovské Nemecko ofenzívu na západnom
fronte, následkom čoho vláda ušla z Paríža do Vichy. Dňa 16. júna 1940 bol
vymenovaný Pétainov kabinet. Ten požiadal Nemecko o prímerie, ktoré bolo
uzavreté 22. júna v Compiégne, vtedy však už Nemecko obsadilo 2/3 francúzskeho
územia.
9.1.3. Weimarské ústava Nemecka
Neľudské utrpenie, ktoré spôsobili udalosti prvej svetovej vojny si vynútilo aj v
Nemecku výrazné spoločenské zmeny. Hlavne v posledných rokoch vojny si
obyvateľstvo uvedomilo zbytočnosť konfliktu a začalo požadovať (aj pod tlakom
západných veľmocí a USA) odstúpenie cisára Wilhelma II. Ten si po svojom nástupe
na trón želal najprv pozíciu udržať, napokon však bol donútený dňa 9. novembra
1918, len dva dni pred kapituláciou Nemecka, abdikovať. Súčasne s ním však podal
demisiu aj nemecký kancelár Maximillian von Baden, čo znamenalo vypuknutie
vážnej

vládnej

krízy

v štáte.

V napätej

situácií

uchopil

moc

predseda

sociálnodemokratickej strany Fridrich Ebert. V decembri bola zvolaná Robotnícka
a vojenská rada, ktorá svojím zákonom o dočasnej ríšskej moci rozhodla o zavedení
parlamentnej republiky. Zároveň vyhlásila voľby do Ústavodarného národného
zhromaždenia, ktoré sa malo zísť v roku 1919 vo Weimare. Po určitých problémoch,
súvisiacich s akceptáciou Versailleskej mierovej zmluvy, socialistickými robotníckymi
hnutiami vo významnejších nemeckých mestách a po definitívnej porážke tzv.
republík rád, prijalo Weimarské ústavodarné zhromaždenie dňa 31. júla 1919 tzv.
Weimarskú ústavu.
Weimarská ústava nadobudla platnosť 14. septembra 1919. Pozostávala z 2
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častí a prechodných a záverečných ustanovení. Prvá časť mala názov Výstavba
a úlohy ríše, druhá časť sa nazývala Základné práva a povinnosti Nemcov. Nemecko
sa oficiálne naďalej označovalo ako Nemecká ríša, bolo však vyhlásené za spolkovú
republiku. V štáte platil princíp trojdelenia moci. Právomoci ústredných orgánov ríše
boli omnoho silnejšie ako kompetencie krajín. V druhej časti ústava garantovala
nemeckým občanom a niekedy aj ostatným obyvateľom Nemecka tradičný súbor
občianskych práv a ukladala im plnenie občianskych povinností. Weimarská ústava
sa v časti o občianskych právach stala ústavným vzorom pre novovznikajúce krajiny
strednej Európy.
Najsilnejším štátnym orgánom podľa Weimarskej ústavy bol ríšsky prezident.
Bol to predstaviteľ výkonnej moci. Ríšskeho prezidenta na obdobie 7 rokov volili
priamo občania Nemecka. Prezident po dohode s predstaviteľmi vládnej koalície
vymenúval ríšskeho kancelára a poveroval ho zostavením vlády. Vládu mohol
kedykoľvek rozpustiť. Spory medzi parlamentom a vládou ríšsky prezident riešil
rozpustením vlády alebo Ríšskeho snemu. Prezident vyhlasoval zákony a sám
v prípade vážneho ohrozenia verejnej bezpečnosti a poriadku vydával núdzové
nariadenia s mocou zákona. Tieto nariadenia mohli čiastočne alebo úplne zrušiť
demokratické slobody. Núdzové nariadenia s mocou zákona museli byť vždy
dodatočne odsúhlasené Ríšskym snemom a ak sa tak nestalo, prezident musel
odstúpiť. Právo prezidenta kedykoľvek parlament rozpustiť však bolo účinnou
protizbraňou. Ríšsky prezident bol vrchným veliteľom brannej moci, mal tiež právo
zakročiť proti jednotlivým krajinám s použitím ozbrojenej moci. Ríšsky prezident
zastupoval štát navonok, vymenúval vyšších úradníkov a dôstojníkov. Prvého
ríšskeho prezidenta Fridricha Eberta zvolila ešte nemecká Konštituanta. Podľa
Weimarskej ústavy bol zvolený roku 1925 až jeho nástupca Paul von Hindenburg.
Ríšska vláda, ktorej silného predsedu, ríšskeho kancelára, vymenúval
prezident, bola závislá od dôvery prezidenta i parlamentu. Pri organizácií ríšskej
vlády sa uplatňoval kancelársky princíp, t. j. ak bol odvolaný ríšsky kancelár, padla
s ním celá vláda. Ríšske vlády boli v medzivojnovom Nemecku mimoriadne
nestabilné.
Ríšsky snem bol nositeľom zákonodarnej moci. Bol to jednokomorový
zákonodarný orgán. Na obdobie 4 rokov ho volili vo všeobecných, priamych
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a rovných voľbách občania obidvoch pohlaví starší ako 20 rokov okrem vojakov.
Mandáty sa prideľovali systémom pomerného zastúpenia. Poslanci sa však
nepovažovali za predstaviteľov jednotlivých strán, ale za zástupcov celého národa.
Mandát nebol imperatívny, poslanci však často v praxi podliehali inštrukciám
straníckych centrál.
Ríšska rada bola taktiež orgánom zákonodarnej moci. Bola reprezentantom
ríšskych krajín, lebo každá krajina do nej vysielala svojich zástupcov podľa počtu
obyvateľov. Ríšska rada mala právo zákonodarnej iniciatívy a suspenzívneho veta
voči zákonom prijatým Ríšskym snemom. Toto veto mohol Ríšsky snem prelomiť len
vtedy, ak príslušný zákon opätovne prijal aspoň trojpätinovou väčšinou.
Ríšsky súd rozhodoval spory medzi krajinami a ríšou a medzi krajinami
navzájom. Okrem toho vykonával právomoci ústavného súdu.
V jednotlivých krajinách, ktorých počet kolísal, boli podľa podobných zásad
ako Ríšsky snem založené krajinské snemy so zákonodarnou právomocou
v krajinských záležitostiach. Im boli zodpovedné krajinské vlády. Krajiny mali svoje
ústavy, ktoré museli byť v súlade s ríšskou ústavou. Krajiny však často viedli politiku,
ktorá bola v rozpore s politikou ríšskej vlády.
Vo Weimarskej republike zákonodarnú moc mali ríšske orgány a krajinské
snemy. Do výlučnej kompetencie ríše patrili otázky zahraničných vzťahov, armády
a námorníctva, financií, ciel, telegrafov, telefónov a štátneho občianstva. Krajinské
snemy boli oprávnené konať v oblasti civilného a trestného zákonodarstva, ochrany
zdravia, zhromažďovacej a spolčovacej slobody. Ríšske zákonodarstvo malo podľa
ústavy vždy prednosť.
9.2. Stredná a východná Európa
9.2.1. Rakúsko do roku 1934
Rakúsko vzniklo ako nástupnícky štát Rakúsko – Uhorskej monarchie dňa 30.
októbra 1918. Vo fáze prechodu k novej forme štátneho zriadenia bolo najvyšším
orgánom štátu Dočasné Národné zhromaždenie, ktoré vykonávalo štátnu moc buď
samo (legislatívu), alebo prostredníctvom svojej Štátnej rady. Rakúsko recipovalo
staré rakúske právo, čo znamená formálne zachovanie práva cisára. Karol I. sa však
11. novembra 1918 trónu vzdal a hneď nasledujúci deň schválilo Dočasné Národné
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zhromaždenie zákon o forme štátu a forme vlády, ktorý zaviedol republikánske štátne
zriadenie a za hlavu štátu vyhlásil Štátnu radu. Zákon rátal s neskorším štátnym
zjednotením Rakúska a Nemecka, čo však zakázali ako Versailleská, tak veľká
Saint-Germainská mierová zmluva.
Záverom decembra 1918 boli vyhlásené voľby do Ústavodarného Národného
zhromaždenia a bol vydaný volebný zákon, zakotvujúci všeobecné a rovné volebné
právo pre všetkých občanov starších ako 20 rokov, systém pomerného zastúpenia
a dvojročné volebné obdobie Konštituanty a zákonodarného zboru. Nová rakúska
ústava bola prijatá v októbri 1920.
Rakúsko bolo vyhlásené za spolkovú republiku. Až do začiatku tridsiatych
rokov bolo Rakúsko parlamentnou republikou. V roku 1929 bola prijatá novela
ústavy, ktorá Rakúsko zmenila na prezidentskú republiku. Občianske práva boli
upravené odkazom na decembrovú ústavu Predlitavska (rakúskej časti RakúskoUhorska) z roku 1867. Jednotlivé rakúske spolkové krajiny mali prijať vlastné ústavy.
Ústava rešpektovala princíp deľby moci iba čiastočne. Orgánmi legislatívy boli
Národná rada a Spolková rada. Poslanci Národnej rady boli volení vo všeobecných,
rovných a priamych voľbách s tajným hlasovaním. Spolková rada zastupovala
jednotlivé krajiny, jej členov vysielali krajinské snemy podľa počtu obyvateľov danej
krajiny. Spolkový prezident spočiatku bol len reprezentantom štátu. Novela z roku
1929 však z neho urobila najsilnejší ústavný orgán. Po prijatí novely ústavy ho volili
priamo rakúski občania. Prezident získal právo vydávať núdzové nariadenia,
rozpúšťať Národnú radu, vymenúvať a odvolávať vládu a veliť armáde. Prezident
spravidla konal na návrh spolkovej vlády, každý jeho akt musel podpísať aj príslušný
minister. Spolkovú vládu podľa pôvodného textu ústavy volila Národná rada, po roku
1929 ju vymenúval spolkový prezident. Na čele vlády stál spolkový kancelár, vláda
však nebola organizovaná podľa kancelárskeho princípu. Po roku 1929 spolkového
kancelára vymenúval spolkový prezident podľa vlastného uváženia, ostatných členov
vlády menoval podľa jeho návrhu. Spolkové zhromaždenie tvorili členovia Národnej
rady a Spolkovej rady. V takomto zložení sa schádzalo do roku 1929 len vtedy, keď
volilo prezidenta.
Spolkové krajiny mali vlastné orgány – krajinské vlády a krajinské snemy. Na
čele krajinských vlád bol krajinský náčelník. Osobitné postavenie malo hlavné mesto
219

Viedeň, ktoré bolo považované za spolkovú krajinu.
9.2.2. Poľsko
Centrálne mocnosti roku 1918 obsadili tie časti bývalého Poľska, ktoré patrili
Prusku, Rakúsku a Rusku. V Paríži vznikol Poľský národný výbor, ktorý bol uznaný
za reprezentanta nového, ešte neexistujúceho štátu. Dňa 14. novembra 1918 bol za
hlavu štátu vyhlásený gen. Józef Pilsudski. Už o 7 dní bol vydaný dekrét, ktorý
vyhlásil Poľsko za republiku. Štátne územie Poľska garantovala Versailleská mierová
zmluva.
Prvá ústava Poľska bola prijatá v marci 1921. Ústava rešpektovala princíp
suverenity ľudu a zaviedla široký štandard ľudských práv, ktoré bol povinný
garantovať štát. Najvyššími orgánmi štátu boli parlament, vláda a prezident. Poslanci
boli volení v demokratických a slobodných voľbách. Prezidenta volil parlament.
Prezident vymenúval predsedu najsilnejšej parlamentnej politickej strany za
predsedu vlády a na jeho návrh menoval ostatných ministrov. V roku 1926 došlo
k novelizácií ústavy, ktorou získal prezident delegovanú zákonodarnú právomoc,
ktorú vykonával vydávaním prezidentských dekrétov.
V marci 1935 bola prijatá nová ústava Poľska, ktorá bola postavená na
princípe zvrchovanosti prezidenta. Prezidenta volil osobitný zbor voliteľov. Na
prezidentovi spočívala „zodpovednosť za osudy štátu pred bohom a dejinami“.
Prezident menoval členov vlády, poslancov Sejmu a členov senátu. Ústava
nerešpektovala osobné práva a slobody, ani politické práva občanov. Zaviedla však
povinnosti občanov voči štátu (vernosť a svedomité plnenie povinností). Silné
postavenie prezidenta republiky a jeho diktátorské tendencie vládnutia napokon viedli
k tomu, že sa Poľsko dostalo do medzinárodnej izolácie a 1. septembra 1939
podľahlo sústredenému útoku hitlerovského Nemecka.
9.3. Spojené štáty Americké
Začiatkom 20. storočia v USA silneli centralizačné snahy ústrednej moci. Boli
podporované unitaristické tendencie. Prehĺbila sa finančná závislosť členských štátov
na federálnej vláde, ktorá im poskytovala finančnú podporu, ale snažila sa
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kontrolovať ich hospodárstvo. Federálny štátny aparát sa byrokratizoval.
Volebné právo bolo regulované volebnými zákonmi jednotlivých členských
štátov federácie. Jeho obmedzenia boli preto rôzne. Najčastejšie boli volebného
práva zbavení vojaci a námorníci, bola tiež zavedená volebná daň a často sa
uplatňoval cenzus gramotnosti. V roku 1920 sa v USA obnovila rasistická organizácia
Ku – klux – klan.
V medzivojnovom období boli v USA prijaté tieto dodatky federálnej ústavy:
- dodatok XVIII. z roku 1919, ktorým sa zakazovala výroba, predaj a doprava
omamných nápojov, ich dovoz s cieľom ich použitia na území USA a na všetkých
územiach podliehajúcich ich jurisdikcií – ústavný dodatok zaviedol v praxi prohibíciu
alkoholických nápojov a viedol k nebývalému zvýšeniu kriminality v 20. rokoch;
- dodatok XIX. z roku 1920, ktorý zaviedol v USA všeobecné volebné právo bez
ohľadu na pohlavie;
- dodatok XX. z roku 1933, ktorý upravil otázku nástupníctva po prezidentovi, ktorý
zomrie počas výkonu funkcie, alebo dočasného zastupovania prezidenta, ak ten
nebude schopný funkciu vykonávať – v oboch prípadoch kompetencie prezidenta
preberal viceprezident;
- dodatok XXI. z roku 1933, ktorým bol zrušený „prohibičný dodatok“ z roku 1919
s tým, že každý členský štát môže zaviesť zákonom zákaz prepravy alebo dovozu
alkoholických nápojov, alebo vlastnenie alkoholu za účelom predaja alebo spotreby.
Už počas prvej svetovej vojny bolo posilnené postavenie prezidenta, ktorý
nadobudol rozsiahle plné moci – obdobie tzv. wilsonizmu. Azda najvýznamnejším
medzivojnovým americkým prezidentom bol demokrat F. D. Roosevelt (32.
prezident), ktorý nastúpil do úradu roku 1933 a vládol 3 volebné obdobia po sebe (až
v roku 1951 bola XXII. dodatkom zavedená zásada, podľa ktorej nikto nemôže byť
zvolený za prezidenta USA viac ako dvakrát po sebe).
Hneď po nástupe do úradu prezentoval prezident svoj program oživenia
hospodárstva, ktorý nazval New Deal (Nový údel). Jeho základom bola inflačná
teória anglického ekonóma Keynesa. Z veľkého počtu zákonov, ktoré inicioval
prezident v Kongrese, boli osobitne významnými: zákon na odstránenie krízy
v bankovníctve z 9. marca 1933, ktorý bol prvým legislatívnym opatrením Nového
údelu; ďalej zákon o obnove priemyslu zo 16. augusta 1933, ktorým boli stanovené
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výrobné kvóty za účelom obmedzenia konkurenčného boja, boli upravené pracovné
podmienky zamestnancov, boli suspendované protitrustové zákony (povolená
kartelizácia pod dohľadom federálnej vlády).
Ďalším zákonom Nového údelu bol zákon o nutnej výpomoci, ktorým bol
zriadený federálny úrad poskytujúci podporu v nezamestnanosti. Nezamestnanosť sa
vláda snažila znižovať realizáciou verejných stavieb – stavby, ktoré slúžili
verejnoprospešnej činnosti. Zákon o regulácií poľnohospodárstva mal znížiť celkovú
poľnohospodársku produkciu, čím mali klesnúť ceny poľnohospodárskych produktov.
V rokoch 1935 – 1937 Najvyšší súd USA zrušil všetky základné zákony
Nového údelu ako protiústavné, preto prezident Roosevelt v snahe predísť negácií
vlastných reforiem dňa 4. januára 1935 vyhlásil druhý Nový údel. Najvýznamnejšími
zákonmi prijatými v roku 1935 (ktoré neboli zrušené pre protiústavnosť) boli:
- Wagner – Cooneryov zákon, ktorým bolo zamestnancom zaručené právo na
rokovanie so zamestnávateľom a právo na štrajk – zákon vytvoril podmienky pre
rozsiahlu povojnovú reformu pracovného práva v USA;
- daňový zákon, ktorým bola zavedená dedičská a darovacia daň – daňové sadzby
pre všetky dane kolísali od 5 do 20 %, čo bolo nevýhodné pre veľké podniky;
- zákon o sociálnom poistení, ktorý bol základným pilierom Nového údelu, zaviedol
systém nemocenského, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti
založený na príspevkoch zamestnancov a zamestnávateľov.
Nový údel znamenal vo sfére štátnych orgánov vzrast významu výkonnej
moci. Exekutíva si podriadila v USA všetky ostatné zložky moci. Legálnym
podkladom pre túto činnosť sa stal extenzívny výklad ústavy, ktorý sa neuplatňuje
nikde inde na svete.
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10. KAPITOLA: DIKTATÚRY V PRVEJ POLOVICI 20. STOROČIA
„Voľby nerozhodujú voliči,
ale tí, čo počítajú hlasy.“
Josif Vissarionovič Stalin

10.1. Sovietske Rusko a ZSSR
10.1.1. Februárová a októbrová revolúcia
Prvým z európskych štátov, ktorý v 20. storočí zaznamenal významné zmeny
štátneho zriadenia, bolo Rusko. Už 14. októbra 1905 vydal cár Manifest
o zdokonalení štátneho zriadenia, v ktorom sľúbil vytvorenie konštitučnej monarchie,
Štátnej dumy a zavedenie demokratických občianskych práv a slobôd. Od týchto
sľubov síce neskôr odstúpil, ale aj tak tzv. Stolypinovými zákonmi bol v Rusku
zrušený feudálny systém.
Rusko vstúpilo do prvej svetovej vojny na strane Dohodových mocností
s jasným cieľom – získať nové územia v Ázií. Porážky cárskych armád v prvých
rokoch vojny viedli k nespokojnosti ľudových más a vyvolali vo februári 1917
ozbrojené proticárske povstanie. Po víťazstve revolúcie dňa 27. februára vznikli
v Rusku dve mocenské centrá – Petrohradský soviet a Dočasná vláda. Práve
Dočasná vláda prevzala od cára dňa 3. marca 1917 všetku moc, zaviazala sa
demokratizovať spoločnosť a pripraviť demokratické voľby do Ústavodarného
zhromaždenia. Predpokladala zavedenie čistého parlamentného systému.
Revolúcia v Rusku sa však začala radikalizovať. Dočasná vláda pod vedením
Kerenského síce bola tiež orientovaná skôr ľavicovo, musela však čeliť propagande
strany boľševikov vedenej V. I. Leninom. V júli 1917 Dočasná vláda boľševikov
postavila mimo zákona.
V septembri 1917 vzniklo v Rusku 5-členné direktórium na čele s Kerenským,
ktoré rozhodlo o vyhlásení republiky. Na tzv. Demokratickej porade zástupcov
sovietov, samospráv, vojenských a továrenských závodných výborov vznikol
Predparlament, ktorý bol poverený kontrolou Dočasnej vlády. Dňa 12. októbra 1917
vznikol pri Petrohradskom soviete Vojensko – revolučný výbor poverený prípravou
a vykonaním boľševického povstania. Dňa 25. októbra (podľa moderného kalendára
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7. novembra) boľševici zvrhli Dočasnú vládu a prevzali moc v krajine. Voľby do
Ústavodarného zhromaždenia sa uskutočnili 12. novembra, to však bolo rozpustené
už

7.

januára

1918

v dôsledku

odmietnutia

Deklarácie

práv

pracujúceho

a vykorisťovaného ľudu. Nová forma štátu v Rusku vznikla s využitím zásady
diskontinuity so starým štátnym aparátom. Dokumenty, ktoré právne a politicky
znamenali začiatok ustanovenia nového sovietskeho štátu, prijal Druhý Všeruský
zjazd sovietov v dňoch 7. – 8. novembra 1917. Boli to: prevolanie „Robotníkom,
vojakom a roľníkom!“; Dekrét o mieri; Dekrét o pôde; uznesenie o prechode moci na
soviety; uznesenie o vytvorení vlády robotníkov a roľníkov. Posledný dokument
znamenal vytvorenie dočasnej vlády robotníkov a roľníkov, ktorá dostala názov Rada
ľudových komisárov. V intenciách Dekrétu o mieri bol dňa 3. marca 1918 uzavretý
Brest – litovský mier a Rusko vystúpilo z vojny ako porazený štát.
10.1.2. Ústavný vývoj sovietskeho Ruska a ZSSR
10.1.2.1. Prvé ústavné dokumenty sovietskeho Ruska
Tretí Všeruský zjazd sovietov prijal v januári 1918 prvú ústavnú normu Ruska:
Deklaráciu práv pracujúceho a vykorisťovaného ľudu. Deklarácia vyhlasovala Rusko
za republiku. Formou štátu sa nestala parlamentná, ale sovietska republika. Moc mali
soviety (rady) robotníckych, vojenských a roľníckych zástupcov. Rusko sa zmenilo
z unitárneho štátu na federáciu, ktorej subjektami mali byť sovietske národné
republiky ako štátoprávne vyjadrenie sebaurčovacieho práva národov.
Súčasťou deklarácie boli aj sociálno – ekonomické opatrenia, ktoré nový štát
zamýšľal

uskutočniť:

pozemková

reforma,

nacionalizácia

lesov,

nerastného

bohatstva, robotnícka kontrola a zriadenie najvyššej rady národného hospodárstva
(pre regulovanie a riadenie ekonomiky), nacionalizácia bánk, zavedenie všeobecnej
pracovnej povinnosti, vytvorenie Červenej armády. Sovietska moc definovala svoje
ciele: zrušenie akéhokoľvek vykorisťovania človeka človekom, zrušenie rozdelenia
spoločnosti na triedy, socialistická organizácia spoločnosti v národných dimenziách
v Rusku a dosiahnutie víťazstva socializmu na celom svete.
Ústava Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky bola prijatá v júli
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1918. Teritórium štátu sa obmedzilo na oblasti obývané ruským etnikom. Boli
zaručené sloboda svedomia a politické práva – sloboda prejavu mienky, sloboda
zhromažďovania, sloboda spolčovania. Základné slobody ústava nechápala ako
individuálne, ale ako kolektívne – zaručovala ich pracujúcemu ľudu. Historickou
novinkou boli ustanovenia o materiálnych garanciách deklarovaných slobôd, aby sa
stali reálnymi. Ústava poznala právo na bezplatné vzdelanie, ktoré patrilo
k sociálnym a kultúrnym právam. Okrem práv boli v ústave zakotvené aj povinnosti –
pracovať a brániť socialistickú vlasť. Kto nepracoval, mohol byť diskriminovaný
a mohla mu byť obmedzená osobná sloboda. Medzi základné občianske práva
ústava nezaraďovala osobné (ľudské) práva. Štát bol oprávnený zasahovať do
súkromia svojich občanov.
Právo voliť a byť volení mali všetci, ktorí získali prostriedky na obživu
produktívnou a spoločensky užitočnou prácou. Aktívne a pasívne volebné právo sa
nadobúdalo dosiahnutím 18. roku veku. Volebné právo nebolo všeobecné ani rovné.
Poslanecký mandát bol imperatívny.
V štáte bola koncentrovaná zákonodarná, vládna a nariaďovacia moc. Bola to
forma jednotnej štátnej moci. Najvyššími orgánmi štátu boli: Všeruský zjazd sovietov,
ktorého členov volili zjazdy sovietov z miest a gubernií (počet hlasov potrebných na
zvolenie jedného poslanca z gubernie a mesta bol rôzny). Tento zjazd volil zo svojich
členov Všeruský ústredný výkonný výbor, ktorý bol najvyšším zákonodarným,
nariaďovacím a kontrolným orgánom Ruska a zasadal v prestávkach medzi
zasadnutiami Všeruského zjazdu sovietov. Všeruský ústredný výkonný výbor volil
spomedzi svojich členov svoj výkonný orgán – Radu ľudových komisárov, ktorá bola
v plnom rozsahu zodpovedná obom predošlým orgánom.
Administratívne sa Rusko členilo na oblasti, gubernie, újazdy a volosti, ktoré
mali vlastný zjazd sovietov. Ten si v každej administratívnej jednotke volil vlastný
výkonný orgán – výkonný výbor. Miestne soviety boli orgánmi štátnej správy
i samosprávy.
10.1.2.2. Ústava ZSSR z roku 1924
Idea zjednotenia bývalého Ruska do federatívneho sovietskeho štátu dostala
vážne trhliny počas občianskej vojny, kedy bolo na mnohých miestach znemožnené
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vytvoriť národné sovietske republiky. Preto bolo potrebné uvažovať o novej forme
štátnosti. Takto vznikla idea Zväzu slobodných republík národov Ruska, ktorý sa mal
stať zmluvnou federáciou. Takýto štát sa vyvíjal v nasledujúcich krokoch:
- dekrétom z 1. júna 1919 vznikol vojensko – politický zväzok;
- v rokoch 1920 – 1921 vznikol hospodársky zväzok;
- napokon dali národné republiky RSFSR splnomocnenie, aby ich zastupovala
a konala v ich mene na Celoeurópskej hospodárskej konferencií v Janove v roku
1922, čím vznikol diplomatický zväzok.
Na Prvom Všezväzovom zjazde sovietov napokon delegáti Ukrajiny,
Bieloruska, Ruskej a Zakaukazskej federácie prijali 30. decembra 1922 Deklaráciu
o zriadení ZSSR a Zmluvu o vytvorení ZSSR, čím položili ústavné základy nového
štátu. Po vyriešení ústavnoprávnych otázok Druhý Všezväzový zjazd sovietov prijal
v januári 1924 Ústavu ZSSR.
Ústava ZSSR bola konštruovaná tak, že členské štáty delegovali časť svojej
suverenity na Zväz. Taxatívne boli vypočítané kompetencie Zväzu, vo všetkých
ostatných veciach mali právo konať republiky. Rozlišovali sa tri druhy kompetencie:
- výlučná právomoc ZSSR;
- spoločná (kolízna) právomoc ZSSR a zväzových republík;
- výlučná právomoc zväzových republík.
Formou štátu bola otvorená federácia, z ktorej členské štáty mohli kedykoľvek
vystúpiť a nové republiky do nej mohli kedykoľvek vstúpiť. Zväzové republiky boli
navzájom rovnoprávne.
Ústredné orgány Zväzu boli Ústavou upravené úplne nezvyklým spôsobom.
Platila zásada, že početne väčší orgán, zložený z poslancov, zo svojho stredu
vytváral a delegoval časť svojich kompetencií početne užším orgánom. Najvyšším
zväzovým orgánom bol Všezväzový ústredný výkonný výbor, zložený z dvoch komôr
– Sovietu zväzu a Sovietu národností. Tento výbor mal zasadať vtedy, keď nebol
zvolaný všezväzový zjazd sovietov. Členmi Sovietu zväzu boli poslanci volení
proporcionálne podľa počtu obyvateľov zväzových republík. Počet členov Sovietu
národností bol rovnaký za každú zväzovú republiku alebo iný subjekt federácie
(autonómnu republiku, príp. autonómnu oblasť). Návrh zákona bol schválený až
vtedy, keď ho prijali obe komory Všezväzového ústredného výkonného výboru.
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Všezväzový ústredný výkonný výbor a Všezväzový zjazd sovietov mali
rovnakú kompetenciu – boli to orgány štátnej moci s univerzálnou vecnou
i teritoriálnou pôsobnosťou. Rada ľudových komisárov podľa Ústavy z roku 1924 bola
zákonodarným, výkonným a nariaďovacím orgánom.
10.1.2.3. Ústava z roku 1936
V 20. rokoch 20. storočia vznikol v ZSSR systém jedinej politickej strany. Bola
povolená jedine Všezväzová komunistická strana boľševikov, ktorú viedol generálny
tajomník J. V. Stalin. Systém jej organizácie do značnej miery splýval s organizáciou
štátu, čo sa muselo prejaviť na zmene ústavy. V decembri 1936 prijal VIII. Zjazd
sovietov ZSSR tzv. Ústavu víťazného socializmu (stalinskú ústavu), ktorá „likvidovala
kapitalistický hospodársky systém, zrušila súkromno – vlastnícke výrobné vzťahy
a vytvorila socialistický hospodársky systém založený na socialistickom vlastníctve.“
Na základe ústavy došlo k právnemu zoštátneniu, ekonomika bola riadená stranícko
– štátnou byrokraciou.
Stalinská ústava zachovávala ponímanie jednotnej štátnej moci, v rámci ktorej
však došlo k vnútornej deľbe práce. Rozlišovalo sa medzi orgánmi štátnej moci
(zastupiteľskými a zákonodarnými) a orgánmi štátnej správy (vláda a ministerstvá).
Stalinská ústava ako vôbec prvá ústava v dejinách zakotvila ústavné postavenie
Komunistickej strany ako najvyššej politickej sily v štáte. Stranícke uznesenia mali
povahu prameňov práva.
ZSSR sa skladal z 11 zväzových republík, ktoré sa delili na autonómne
republiky a národnostné okruhy. Oproti dovtedajšej otvorenej federácií však došlo
k centralizácií federácie, ktorá vyplývala z uplatňovania vedúcej úlohy strany
v spoločnosti.
Volebné právo bolo všeobecné, priame a rovné. Inštitút tajného hlasovania
síce ústava poznala, ale jeho využívanie sa považovalo za podozrivé – voľby
v skutočnosti prebiehali verejne a manifestačne.
Najvyšším orgánom štátnej moci bol Najvyšší soviet ZSSR volený priamo
obyvateľmi celého Zväzu s aktívnym volebným právom. Najvyšší soviet sa skladal
z dvoch komôr – Sovietu zväzu a Sovietu národností, ktorých zloženie bolo upravené
rovnako ako v ústave z roku 1924. Prezídium Najvyššieho sovietu bolo stále
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fungujúcim orgánom štátnej moci a kolegiálnou hlavou štátu. Najvyšším výkonným
a nariaďovacím orgánom ZSSR bola Rada ľudových komisárov, ustanovená
a zodpovedná Najvyššiemu sovietu ZSSR a medzi jeho zasadnutiami Prezídiu. Tento
orgán plnil funkcie vlády.
Ústava z roku 1936 zaviedla v osobitnej hlave základné práva a povinnosti
občanov. Medzi nimi ako vôbec prvá ústava poznala sociálnoekonomické práva
(ľudské práva tretej generácie): právo na prácu, na odpočinok, na hmotné
zabezpečenie v starobe a chorobe, právo na vzdelanie. Boli zrušené obmedzenia
občianskych práv z dôvodu triednej príslušnosti. Politické práva boli však iba
relatívne, štát ich mohol kedykoľvek obmedziť. Ústava zaviedla aj osobné práva –
nedotknuteľnosť osoby, obydlia a listového tajomstva. Občania boli na druhej strane
povinní zachovávať ústavu, chrániť „posvätné“ socialistické vlastníctvo, brániť vlasť
a plniť všeobecnú vojenskú povinnosť.
10.1.3. Sovietske právo
Sovietske právo podobne ako štát bolo kreované podľa zásady diskontinuity
so starým právnym poriadkom. Jeho prameňmi boli dekréty sovietskej moci
a sovietske právne vedomie. Už v roku 1918 prebehla tzv. malá kodifikácia práva –
boli prijaté rodinný a pracovný kódex. Následne v roku 1922 sa uskutočnila tzv. veľká
kodifikácia – prijaté boli občiansky, trestný hmotný, trestný procesný, nový pracovný
a pozemkový kódex. Okrem kodifikácie sovietskeho práva sa začiatkom 20. rokov
20. storočia uskutočnila aj rozsiahla súdna reforma – boli zrušené mimoriadne
revolučné justičné orgány a vznikli riadne ľudové súdy, prokuratúra, advokácia
a arbitráž.
Významnými zmenami prešlo najmä trestné právo, ktoré bolo v ZSSR
založené na zásade prezumpcie viny. Na základe Trestného zákonníka z roku 1922
do pôsobnosti zväzu prešla úprava všeobecných zásad trestného zákonodarstva
a regulácia protištátnych a vojenských trestných činov. Zákon poznal inštitút
nebezpečnosti osoby, ktorý na základe recidívy alebo pre styky takejto osoby
s kriminálnym prostredím umožnil uložiť jej trest aj vtedy, ak sa nedopustila v danej
dobe trestného činu. Trestný zákon pripúšťal analógiu zákona (nie práva), t. j.
možnosť ukladať trest za konanie, ktoré trestný zákon nepovažoval za trestné, a to
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podľa druhovo a významovo najpodobnejšieho ustanovenia.
Ďalším trestným zákonníkom RSFSR bol Trestný zákonník z roku 1926.
Zákon zaviedol kolektívnu zodpovednosť a zrušil riadne súdy – o trestných činoch
rozhodovali tzv. trojky (okresný predseda strany, predseda okresného sovietu a šéf
Ústrednej štátnej politickej správy). Rozsudkom boli najčastejšie nútené práce.
Od roku 1928 sa v ZSSR začal masový teror. Roku 1934 bol prijatý zákon
o zrade vlasti, ktorým sa Ústredná štátna politická správa zmenila na Ľudový
komisariát vnútorných vecí (NKVD). Osoby, ktoré tento orgán označil za zradcov
vlasti boli odsúdené na nútené práce na Sibíri a spolu s nimi aj ich rodinní príslušníci,
ktorí o príprave činu nič nevedeli. Roku 1934 boli zmenené aj procesné kódexy.
Vyšetrovanie prebiehalo veľmi rýchlo (do 10 dní), obžalovaný sa mal možnosť s jeho
výsledkami oboznámiť len 1 deň pred začatím pojednávania. Súdne konanie bolo
neverejné, dokonca bez účasti strán. Opravné prostriedky a žiadosť o milosť sa
nepripúšťali. Rozsudok smrti sa vykonával okamžite.
10.2. Fašistické režimy
10.2.1. Spoločné znaky štátnej organizácie fašistických diktatúr
Spoločnými znakmi štátnej organizácie fašistických diktatúr boli:
- fašistické diktátorské režimy odmietali uplatňovanie trojdelenia štátnej moci na
zákonodarnú, výkonnú a súdnu;
- z toho vyplývalo zrušenie parlamentarizmu;
- bol zjednotený úrad hlavy štátu a predsedu vlády, čo viedlo k zavedeniu
vodcovského princípu;
- štátna organizácia týchto štátov bola centralizovaná;
-

najvyšším štátnym orgánom bola vláda, ktorá mala rozsiahle právomoci

v legislatíve, vykonávané prostredníctvom tzv. výnimočných zákonov;
- volebný systém bol nahradený systémom formálneho ľudového hlasovania;
- boli zrušené všetky politické strany okrem jedinej – fašistickej – ktorá bola
považovaná za verejnoprávnu organizáciu a kontrolovala všetky aspekty verejného
života;
- výkon miestnej samosprávy bol nahradený menovaním úradníkov podriadených
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ústrednej moci;
- vznikol systém korporácií, teda organizácií, do ktorých sa združovali plnoprávni
obyvatelia fašistických krajín podľa svojho povolania.
10.2.2. Taliansko
10.2.2.1. Vznik fašistickej diktatúry v Taliansku
V marci 1919 založili zástupcovia bývalých frontových vojakov v Taliansku tzv.
Bojový zväz (Fascio di combattimento), základ neskoršej fašistickej strany. Keď sa
na čelo zväzu dostal v rokoch 1920 – 1921 Benito Mussolini, premenil sa tento na
politickú stranu, ktorá si dala názov Veľká fašistická strana. Jej programom boli tieto
požiadavky:
kráľovstva

zvolanie
a zrušenie

Ústavodarného

národného

dvojkomorového

systému;

zhromaždenia,
zavedenie

odstránenie
8-hodinového

pracovného času i pre roľníctvo, vypísanie dane z kapitálu a konfiškácia vojnových
ziskov; zrušenie prezenčnej

vojenskej služby; vytvorenie veľkého Talianskeho

impéria.
V dôsledku vládnej krízy v Taliansku, ktorá tu vypukla v roku 1922, vykonali
fašisti pochod na Rím a kráľ ich poveril zostavením novej vlády. Mussolini vytvoril
koaličnú vládu zloženú z fašistov, liberálov a katolíckych populárov. Už v novembri
1922 bol v Taliansku prijatý zmocňovací zákon, ktorý poskytol vláde právomoc, aby
do konca roku 1923 vydávala právne normy s mocou zákona, ktoré po uplynutí tejto
lehoty bude musieť schváliť parlament, inak stratia platnosť. V obave pred
neschválením fašistických opatrení a v dôsledku vážnej krízy, do ktorej sa
Mussoliniho vláda dostala, navrhol predseda vlády nový volebný zákon, ktorý bol
v parlamente schválený dňa 21. júla 1923. Podľa nového volebného zákona malo
Taliansko tvoriť jeden volebný obvod a politická strana, ktorá vo voľbách získa aspoň
25% všetkých hlasov, mala dostať 2/3 všetkých mandátov. Po schválení návrhu
zákona bol parlament kráľovským dekrétom rozpustený a boli vyhlásené nové voľby,
v ktorých napokon fašisti obdržali 38% hlasov. Vražda opozičného poslanca fašistami
vyvolala v krajine silné hnutie odporu. Opozičné strany opustili parlament a vytvorili
tzv. Aventínsku (mimoparlamentnú) opozíciu.
V Taliansku
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dovtedy

platila

ústava

z roku

1862.

Keď

fašisti

získali

v parlamente absolútnu väčšinu, začali napĺňať svoj programový cieľ, ktorým bola jej
postupná likvidácia. Koncom roku 1925 bol prijatý zákon o neobmedzenej moci hlavy
vlády, ktorý z predsedu vlády urobil najvyššiu inštitúciu v štáte. Zákon odňal
parlamentu zákonodarnú iniciatívu. Predseda vlády mohol určiť jeho rokovací
poriadok a predmet rokovania. Vláda nebola povinná skladať parlamentu účty,
potrebovala len dôveru kráľa. Ministri boli menovaní kráľovským dekrétom na návrh
predsedu vlády, ktorý ich mohol kedykoľvek odvolať. V januári 1926 bol prijatý zákon
o práve výkonnej moci vydávať právne normy s mocou zákona. Vláda ním získala
právo vydávať formou kráľovských dekrétov vykonávacie nariadenia k zákonom,
predpisy nutné pre výkon exekutívy a normy upravujúce funkcie štátneho aparátu,
právnických osôb, družstiev a ústavov. Vláda mohla vydávať dekréty s mocou
zákona a na uzatváranie medzinárodných zmlúv nepotrebovala súhlas parlamentu.
Parlamentarizmus v Taliansku bol zlikvidovaný. Zároveň boli zakázané všetky
nefašistické politické strany a organizácie, bola zrušená sloboda tlače. Boli zriadené
mimoriadne súdne tribunály.
Dekrét o reforme politickej správy z parlamentu odstránil nefašistov. Voliči boli
rozdelení do kategórií. Volebné právo mali len tí talianski štátni občania, ktorí dosiahli
vek aspoň 21 rokov, platili syndikalistické poplatky alebo boli zamestnancami štátu,
komunálnych inštitúcií alebo členmi katolíckej cirkvi. Dolná snemovňa parlamentu
zvolená podľa týchto pravidiel bola roku 1939 rozpustená a nahradená tzv. Komorou
talianskeho zväzku a korporácií. Členov Komory menoval predseda vlády (s titulom
„vodca“) a mohol ju kedykoľvek rozpustiť. Horná snemovňa si zachovala už len právo
rozhodovať o majetku kráľovskej rodiny alebo monarchie. Najvyšším štátnym
orgánom fašistického Talianska bola Veľká fašistická rada, ktorá zostavovala
kandidátne listiny pre voľby do parlamentu (kým sa konali), vypracúvala
a schvaľovala stanovy fašistických organizácií

a menovala tajomníkov fašistickej

strany, rozhodovala o všetkých otázkach, ktoré sa týkali ústavy, navrhovala
kandidátov na miesta ministrov a najvyšších štátnych úradníkov.
10.2.2.2. Základné znaky talianskeho systému korporácií
Predpokladom pre vznik systému talianskych korporácií bolo programové
vyhlásenie Fašistickej strany z roku 1921, podľa ktorého sa fašisti nestavali proti
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zachovaniu súkromného vlastníctva. Po prevzatí moci začali v Taliansku roku 1923
vznikať prvé profesné združenia zamestnávateľov i zamestnancov – syndikáty. Po
zavedení systému jedinej politickej strany boli zo zákona zrušené všetky syndikáty,
o ktorých sa dalo predpokladať, že budú mať antifašistické smerovanie.
Základným zákonom, ktorý v Taliansku založil systém fašistických syndikátov,
bol zákon o zákaze štrajkov z apríla 1926. Zákon definoval pojem syndikát ako také
profesné združenie, ktoré združuje aspoň 10% osôb venujúcich sa danému
povolaniu na území provincie. To isté platilo aj vo vzťahu k osobám venujúcim sa
slobodným povolaniam. Členmi syndikátu boli zamestnávatelia i zamestnanci, ktorí
spolu uzavreli dohodu. Tá bola vydaná ako štatút syndikátu vo forme kráľovského
dekrétu. Syndikát bol právnickou osobou, ktorá zo zákona zastupovala každého, kto
sa venoval danému povolaniu (aj keď nebol jeho členom).
Zákon vo svojich ďalších ustanoveniach upravil inštitút kolektívnej zmluvy a jej
náležitostí. Riešenie sporov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi zveril do
kompetencie tzv. zmierovacích výborov. Pomerne stručné ustanovenie zákona
pojednávalo o zákaze štrajkov, pričom porušenie zákazu trestalo v prípade
účastníkov

peňažným

trestom

a v prípade

organizátorov

odňatím

slobody.

Mimoriadne prísne postihoval zákon organizátorov politických manifestácií.
Na základe kráľovského dekrétu z júla 1926 vznikli v Taliansku tzv. korporácie,
ktoré boli združeniami syndikátov a mali celoštátnu pôsobnosť. Korporácie neboli
právnickými osobami, ale orgánmi štátnej správy. Ich členov menoval predseda vlády
od roku 1939 za členov novokonštituovanej dolnej komory parlamentu – Komory
talianskeho zväzku a korporácií.
Ustanovenia oboch noriem prevzala roku 1927 Talianska charta pracujúcich,
ktorá sa stala základným zákonom systému korporácií, ako aj základnou
pracovnoprávnou normou. Zákon okrem jednotnej úpravy právneho postavenia
syndikátov a korporácií zaviedol v Taliansku pracovnú povinnosť, obsahoval právnu
úpravu pracovného poriadku, skúšobnej lehoty a odmeňovania za prácu.
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10.2.3. Národný socializmus v Nemecku
10.2.3.1. Vznik diktatúry v Nemecku
Roku 1919 bola v Mníchove založená Národnosocialistická robotnícka strana
Nemecka (NSDAP). Jej program možno zhrnúť do nasledovných požiadaviek:
vytvorenie Veľkonemeckej ríše, zrušenie Versailleskej mierovej zmluvy a dosiahnutie
navrátenia kolónií; odstránenie bezpracných a vojnových ziskov, znárodnenie trustov
a účasť robotníkov na zisku; pozemková reforma, odstránenie pozemkovej renty
a špekulácií s pozemkami; vytvorenie zdravého stredného stavu, komunalizácia
veľkých obchodov a lacný úver. Líder strany Adolf Hitler sa na jeseň 1923 pokúsil
neúspešne v Mníchove o štátny prevrat, čo malo za následok jeho krátkodobé
uväznenie, počas ktorého napísal svoj ideový program a po prepustení z väzenia ho
opublikoval pod názvom Mein Kampf.
Voľby do ríšskeho snemu v septembri 1930 boli veľkým víťazstvom
národnosocialistickej ideológie, vládu sa však NSDAP ešte nepodarilo vytvoriť. Až
v januári 1933 sa stal ríšskym kancelárom Hitler, pod vplyvom ktorého vydal ríšsky
prezident von Hindenburg 4. februára 1933 nariadenie na ochranu nemeckého
národa. Na základe nariadenia bola suspendovaná zhromažďovacia sloboda
a zakázaná protifašistická tlač. Ríšsky minister vnútra alebo krajinské úrady mohli
dodatočne zakázať už povolený prejav, politickú schôdzku, alebo takú schôdzku
rozpustiť. V súvislosti s požiarom budovy ríšskeho snemu boli vydané nariadenie na
ochranu národa a štátu a nariadenie proti zrade na nemeckom národe a proti
velezradným činom. Na základe týchto nariadení mohla ríšska vláda s okamžitou
platnosťou prevziať všetky kompetencie najvyšších krajinských orgánov. Nový ríšsky
snem dňa 23. marca 1933 prijal zákon o odstránení núdze národa a štátu
(splnomocňovací zákon), ktorým bola de facto zrušená Weimarská ústava. Predseda
vlády sa stal absolútnym diktátorom Nemecka. Zákonodarnú moc získala ríšska
vláda, zákony nemuseli byť v súlade s ústavou.
Na jeseň 1933 odhlasoval ríšsky snem zákon o novej výstavbe ríše, ktorým
splnomocnil ríšsku vládu vydávaním ústavných zákonov. Otázku nástupníctva po
starom prezidentovi Hindenburgovi vyriešil ríšsky snem doslova niekoľko hodín pred
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jeho smrťou vydaním zákona o hlave štátu, podľa ktorého sa mal po smrti
Hindenburga stať prezidentom Hitler a úrady ríšskeho prezidenta a ríšskeho
kancelára mali splynúť. Ríšsky snem zlikvidoval všetky nefašistické politické strany
a vydal zákon proti ich znovuzakladaniu. Zákonom o zabezpečení jednoty strany
a štátu z decembra 1933 sa NSDAP stala súčasťou štátneho aparátu a vodcovský
princíp prenikol aj do fungovania štátnych inštitúcií.
V Nemecku boli postupne zlikvidované základné práva a slobody, úrady
zastávali výlučne národní socialisti. Vznikali nové špeciálne úrady pre regulovanie
nemeckého hospodárstva – Generálna rada nemeckého hospodárstva, Úrad
generálneho splnomocnenca pre vojnové hospodárstvo, Ríšska hospodárska
komora. Rozhodujúcu úlohu v štáte zohrávali stranícke represívne zložky – tajná
štátna polícia (Gestapo), stranícke oddiely SS a ich zložky. Významný bol Hlavný
úrad ríšskej bezpečnosti, ktorý riadil všetky bezpečnostné zložky krajiny.
V správe nemeckých krajín takisto došlo k zmenám. Krajinské vlády a snemy
boli podriadené dozoru ríšskych komisárov. Dvoma zákonmi o nových krajinských
zastupiteľstvách prešla výkonná moc v krajinách na ríšskych miestodržiteľov, ktorí
menovali a odvolávali krajinské vlády, mali rozhodujúci vplyv na legislatívu, menovali
úradníkov a mali právo udeliť milosť. Zodpovední boli len ríšskemu kancelárovi. Dňa
30. januára 1934 bol prijatý druhý zákon o novej výstavbe ríše, ktorý zrušil krajinské
snemy a ich právomocami poveril ríšsku vládu. Súčasne bola zrušená Ríšska rada.
10.2.3.2. Základné črty nemeckého práva v čase vlády NSDAP
Nemecké právo v čase vlády NSDAP nepoznalo tradičné demokratické
zásady. Právom bolo to, čo prospievalo nemeckému národu. Zákony spravidla
vydávala vláda a ríšsky kancelár, len výnimočne tvoril právo ríšsky snem. Za prameň
práva nadradený dokonca zákonom sa považovali právne názory, ciele a úlohy
vodcu, ktoré si vytýčil vo svojom diele „Mein Kampf“, alebo v prejavoch.
Na zjazde NSDAP v Norimbergu, ktorý sa konal v septembri 1935 boli prijaté
tri tzv. Norimberské zákony, ktoré nadlho predznamenali ďalší politický vývoj
Nemecka. Prvý z nich – zákon o ríšskej vlajke a ríšskom štátnom znaku – prevzal do
novej ríšskej vlajky symboly nacistickej strany. Druhý – zákon o ríšskom občianstve –
rozdelil obyvateľov Nemecka na 2 skupiny. Plnoprávnym ríšskym občanom
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(príslušníkom „vyššej rasy“) sa stal len ten, kto bol nemeckým štátnym občanom
„árijskej alebo druhovo príbuznej krvi a dokázal svojím správaním, že je ochotný
a schopný verne slúžiť nemeckému národu a Ríši.“ Mladí Nemci, ktorí ešte nestihli
splniť zákonom stanovenú podmienku, boli považovaní za neplnoprávnych ríšskych
občanov, nemali politické práva. Všetci ostatní obyvatelia Nemecka boli považovaní
za príslušníkov „nižšej rasy“. Cudzinci nemali podľa zákona žiadne práva. Tretí
z Norimberských zákonov – zákon na ochranu nemeckej krvi a cti – mal zo všetkých
troch Norimberských zákonov najzávažnejšie dôsledky. Zákon zakazoval občanovi
nemeckej alebo druhovo príbuznej krvi (sem patrili Arabi, Turci a Japonci) uzatvárať
manželstvo s občanom neárijského pôvodu. Už existujúce manželstvá takýchto osôb
zákon vyhlásil za neplatné. Osoby, ktoré zákaz porušili, boli posielané na nútené
práce. Potvrdenie o árijskom pôvode mohol dostať len ten, kto dokázal árijský pôvod
všetkých svojich predkov v priamej línií odo dňa 1. januára 1800. K zákonu bolo
vydaných viacero vykonávacích nariadení, ktorými bol utvorený legálny základ pre
vyvražďovanie ľudí nesprávneho pôvodu v celej Európe – holokaust.
Pracovné právo Nemecka v 30. rokoch 20. storočia zaviedlo pracovnú
povinnosť pre všetkých občanov Nemecka vo veku 19 – 25 rokov. Od roku 1934 boli
zamestnanci pripútavaní k svojim pracoviskám. Zamestnávať robotníkov v ťažkom
priemysle bolo možné len s písomným povolením Pracovného úradu. Pracovné
úrady mali právo určiť koho možno prijať do zamestnania a určiť aj miesto výkonu
práce. Bolo zakázané zverejňovať v novinách inzeráty o uprázdnených pracovných
miestach. Pozitívom bolo zavedenie evidencie zamestnancov. Roku 1935 bol
zákonom zavedený inštitút pracovnej knižky, bez ktorej bolo zakázané prijať nového
zamestnanca do práce. Od roku 1938 boli zavedené tzv. pracovné odvody – každý
bol povinný nastúpiť prácu, ktorú mu štát určil. Zamestnávateľ nemohol zamestnanca
prepustiť bez súhlasu Pracovného úradu. Zamestnanci v poľnohospodárskej výrobe
mali zakázané podávať výpovede.
Systém korporácií v Nemecku nedosiahol nikdy takú dokonalosť, ako to bolo
vo

fašistickom

Taliansku.

V roku

1934

vzniklo

šesť

ríšskych

združení

zamestnávateľov, ktoré pôsobili v oblasti ťažkého priemyslu, obchodu, ľahkého
priemyslu, bankovníctva, poisťovníctva a energetiky. Nemecké ríšske združenia
nemali oprávnenie výraznejšie zasahovať do štátnej administratívy, plnili len úlohy
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technického charakteru, ktoré súviseli s výkonom povolania v zastupovanej sfére.
Nemecké právo v čase vlády NSDAP obmedzovalo výkon vlastníckeho práva,
časté boli tiež zásahy štátu do súkromného práva. Trestné právo trestalo okrem
samotných skutkov aj úmysel spáchať trestný čin, dokonca aj nebezpečné
„zmýšľanie“. Tzv. novela o analogickom použití trestného práva z roku 1935
umožnila použitie analógie v trestnom práve. Trestné bolo konanie vyhlásené
v zákone za trestné alebo zasluhujúce trest podľa základnej myšlienky ktoréhokoľvek
trestného zákona alebo podľa zdravého ľudového cítenia. Pokiaľ nebolo možné na
konanie aplikovať žiaden trestný zákon, odvodzovala sa trestnosť konania od toho
zákona, ktorého základná myšlienka mu bola najbližšia.
10.3. Iné diktátorské režimy

10.3.1. Stavovské Rakúsko
Začiatkom tridsiatych rokov zvíťazili v Rakúsku nacionalisti, ktorí obdivovali
fašistické myšlienky talianskeho diktátora Mussoliniho. Po niekoľkonásobnom
porušení platnej ústavy bola napokon prijatá roku 1934 nová stavovská ústava, ktorá
nepoznala termíny „demokracia“ a „republika“. Rakúsko bolo vyhlásené za
kresťanský nemecký spolkový štát na stavovskom základe. Občianske práva mohli
byť obmedzené rozhodnutím vlády. Zákonodarným orgánom štátu bol spolkový
snem, konštituovaný podľa stavovského princípu. Ním schvaľované návrhy
predbežne prerokúvali Spolková hospodárska rada, Spolková kultúrna rada (obe
reprezentovali stavovské štruktúry), Štátna rada (reprezentant celoštátnych záujmov)
a Rada krajín (reprezentant spolkových krajín). Najsilnejším štátnym orgánom sa stal
spolkový kancelár stojaci na čele spolkovej vlády. Vláda mala mimoriadne právomoci
v zákonodarstve (mohla svojimi rozhodnutiami dokonca meniť ústavu) a bola
organizovaná podľa vodcovského princípu. Prezidenta volilo zhromaždenie starostov
z troch kandidátov, ktorých mu navrhlo spolkové zhromaždenie. To bolo utvorené
podobne ako spolkový snem z členov prípravných grémií.
Rakúsko bolo v marci 1938 pripojené k Nemecku – tzv. Anschluss bol
legalizovaný zákonom o znovuzjednotení Rakúska s Nemeckou ríšou. Od roku 1939
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bolo Rakúsko tzv. Východnou markou Nemeckej ríše. Po skončení druhej svetovej
vojny bola v Rakúsku obnovená ústava z roku 1920, ktorá v krajine platí dodnes.
10.3.2. Medzivojnové Maďarsko
Základom pre vznik maďarského národného štátu – Maďarského kráľovstva.
bola Trianonská mierová zmluva, ktorá roku 1920 určila definitívne jeho hranice. Po
rozpade Rakúsko – Uhorskej monarchie bola na území Maďarska najprv na krátke
obdobie vyhlásená republika – od 31. októbra 1918 do 20. marca 1919 ovládaná
predsedom vlády Mihályom Károlyim; od 21. marca 1919 do 1. augusta 1919
socialistom Bélom Kunom. Zákonom z 28. februára 1920 bola v krajine obnovená
monarchia. Na jej čele však nestál kráľ, ale regent oficiálne zvolený na obdobie, kým
sa situácia v krajine nestabilizuje a nebude zvolený legálny panovník. Uvedený
zákon bol považovaný za doplnenie tzv. „tisícročnej nepísanej ústavy“, ktorá bola
novelizovaná už predtým marcovými zákonmi z roku 1848 a zákonmi z roku 1867.
V roku 1925 bola táto ústava doplnená zákonom o voľbách poslancov do
parlamentu, ďalej roku 1926 zákonom o hornej komore parlamentu a v roku 1931
zákonom o tzv. malom parlamente.
Sústavu najvyšších štátnych orgánov medzivojnového Maďarska tvorili regent,
dvojkomorový parlament a vláda. Regent (ríšsky správca) mal prerogatíva silného
panovníka, v roku 1937 mu bolo zákonom poskytnuté aj právo absolútneho veta.
Regent mal právo určiť svojho nástupcu. Parlament bol pôvodne iba jednokomorový,
zložený z poslaneckej snemovne (roku 1926 vznikla jeho horná komora – Snemovňa
magnátov). Aktívne právo voliť poslancov mali maďarskí štátni občania, ktorí boli
štátnymi občanmi aspoň 10 rokov, vychodili aspoň 6 tried základnej školy a spĺňali
požiadavku veku – muži 24 rokov, ženy 30 rokov. Hlasovanie bolo na vidieku
verejné, v mestách tajné, roku 1926 boli uzákonené verejné voľby bez výnimky.
Polovicu členov snemovne volili nepriamo miestne samosprávy. Členov Snemovne
magnátov vymenúval regent, pričom členstvo v snemovni bolo dedičné. V roku 1931
vznikla odčlenením od parlamentu komisia 33, tzv. malý parlament, ktorá plnila
funkcie poslaneckej snemovne. Vláda bola formálne zodpovedná parlamentu,
fakticky ju však riadil regent. Od roku 1931 mala mimoriadne právomoci vo všetkých
finančných otázkach. Takýto vládny systém umožňoval v Maďarsku vybudovanie
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silnej diktátorskej vlády, čo sa aj stalo – regent Mikuláš Horthy vládol v podstate ako
samovládca. Od 16. 10. 1944 až do konca vojnového konfliktu moc v krajine prevzala
fašistická Strana šípových krížov a režim nastolený jej vodcom Františkom Szálasim
bol už "klasickou" fašistickou diktatúrou s jedinou štátostranou a vodcom podľa
nemeckého vzoru.
Právny poriadok medzivojnového Maďarska bol prevzatý z Rakúska –
Uhorska.

V medzivojnovom

období

nedošlo

v krajine

k vážnejším

reformám

právneho poriadku. Pozornosť si zaslúži len reforma miestnej správy, vykonaná na
základe župného zákona z roku 1929. Zákon v zásade prevzal systém zavedený už
municipálnymi zákonmi Uhorska (zák. čl. 42/1870 a 21/1886), rozšíril však počet
virilných členov župných zhromaždení, ktorí sa stali volenými (volili ich ostatní virilisti
– osoby, ktoré platili v župe najvyššie dane – zo svojich radov). Do správy žúp
prenikol princíp odbornosti – zvýšil sa počet zástupcov odborných záujmových komôr
a profesných organizácií. Vzniklo tzv. partikulárne župné zhromaždenie, ktoré
zasadalo medzi zasadnutiami riadneho župného zhromaždenia a vykonávalo všetky
jeho právomoci.
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